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AMBTENAAR EN POLITICUS: KRITIEK? 

Drs. D .A. van der Hoeven 

Ja, er is kritiek op de verhouding van (beleids)ambtenaar en 
politicus. Een ruime documentatie daarvan is in deze bundel te 
vinden. Door politici wordt geen sturing gegeven aan ambtelijke 
processen (Docters van Leeuwen) - met als spiegelbeeld: de ambte
naren zijn dominant geworden over de politieke besluitvorming 
(Vis). De ambtenaren kunnen hun gang gaan, er is alle ruimte voor 
ambtelijke bureaupolitiek (Jeekel), zij kunnen niet door de poli-
tiek op hun daden worden aangesproken (Klijnsma, Langenberg). 
Maar omgekeerd: ambtenaren laten teveel hun oren hangen naar de 
door politici gestelde prioriteiten (Lubberdink). 

De titelvraag kan ook in zijn andere betekenis bevestigend 
worden beantwoord. De verhouding van ambtenaren en politici is 
kritiek geworden. Het wordt tijd, die verhouding te onderzoeken 
zonder te vervallen in de uitgeholde normen of hypocrisie die nog 
de Kamerdebatten over recente enquetes ontsieren; en misschien 
ook zonder de gestileerde onderkoelde woede van de Regerings
commissaris voor de reorganisatie van de Rijksdienst. De feite-
lijke stand van zaken moet en kan helderder worden weergegeven 
dan enkele jaren geleden: het kàn omdat er met de enquetes meer 
belangstelling is gekomen voor het intern functioneren van de 
rijksdienst en de consequenties daarvan; het moet omdat de demo
cratie op het spel staat. Het woord 'crisis' is niet te groot 
voor de huidige stand van de parlementaire democratie; en de 
veranderende verhouding van ambtenaren en politici kan als struc
turele factor achter deze crisis worden aangegeven. 

Het moge met deze rechtstreekse opmerkingen duidelijk zijn, 
dat in deze inleiding tot de voorliggende bundel een persoonlijke 
stelling wordt betrokken; daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt 
van de hier verzamelde bijdragen, maar de pretentie van een 
globale samenvatting ontbreekt. Hier en daar worden wellicht 
verdergaande conclusies uit het gepresenteerde materiaal getrok
ken dan de auteurs voor hun rekening zouden willen nemen. 

De invalshoek voor deze bundel is uitsluitend de landelijke 
overheid. De reden daarvoor is vooral praktisch. Het symposium 
'De actieve overheid: effecten op samenleving, politiek en 
bureaucratie' van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, waar
op een belangrijk deel van de voorliggende artikelen is bespro
ken, handelde in de eerste plaats over de landelijke overheid. 
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Men moet ergens beginnen, en het vergaat de stichting niet anders 
dan vele journalisten en politiek actieve burgers: politiek 
speelt zich af op het Binnenhof en de overheid zetelt in Den 
Haag. Maar na de zonde komt het berouw en verkenningen rond de 
verhouding van ambtenaren en politici in gemeenten en provincies 
zijn onderweg. Het heeft overigens zin, de provinciale en plaat-
selijke overheid apart te beschouwen van de landelijke, want door 
het gedeeltelijke gebrek aan autonomie van de lagere overheid, de 
veelal geringere verkokering, en de nabijheid van de burger 
liggen de verhoudingen provinciaal en plaatselijk toch vaak 
anders dan landelijk. 

Qua opzet valt de hier gepresenteerde bundel in vier delen 
uiteen. Het eerste deel omvat de probleemstelling: naast deze 
inleiding een bijdrage van Glastra van Loon, waarin de noodzaak 
en het momenteel blijkende onvermogen tot maatschappelijke coör
dinatie centraal staan. Deze beide bijdragen plaatsen de verande
rende relatie ambtenaar/politicus in een breed kader, waarbij de 
wijzigingen in rol en functie van de overheid in de samenleving 
maatgevend zijn. Deze wijzigingen zelf staan centraal in het 
tweede deel, waar Van Hoesel en Van Gils trachten de beleids
problemen van de overheid te schetsen, en met voorstellen komen 
voor een nieuw profiel. Van Gils roept op tot een duidelijker 
band van de activiteit van de overheid met haar identiteit, en 
een besef dat die identiteit anders is dan die van een bedrijf; 
Van Hoesel probeert die identiteit in te vullen door een onder
scheid tussen drie overheidstaken (handhaving, zorg en dienst
verlening) die alle een eigen aanpak vergen. 

Het onderwerp 'ambtenaren en politici' wordt daarna verkend. 
Vis en Doeters van Leeuwen schetsen eerst de stand van zaken, 
waarbij politici nauwelijks meer leiding geven en de 'administra
tie' (Vis) het voortouw heeft. De gevolgen zijn groot. Niet 
alleen is de parlementaire democratie daardoor in een crisis 
terecht gekomen, ook de effectiviteit van het beleid zoals door 
de politiek wordt uitgezet (met name bij de reorganisatie van het 
ambtelijk apparaat) is daardoor ernstig aangetast. Lubberdink 
betoogt aan de hand van de recente enquetes het omgekeerde: als 
aan ambtenaren al iets te verwijten is, dan wel dat zij zich 
teveel hebben gericht naar de politieke prioriteiten; niet dat 
zij de leiding van politici niet zouden hebben aanvaard. 
Scheltema en Aquina bespreken de mogelijkheid, de verhouding 
ambtenaar/politicus te zuiveren door het afstoten van taken van 
de rijksoverheid naar zelfstandige bestuursorganen (Scheltema) of 
(ruimer) paragoevernementele organisaties (Aquina). 

Het vierde en laatste deel van de bundel beziet het ambtelijk 
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'apparaat'. leekels bijdrage schetst de gang van de besluitvor-
ming door de departementen: de verstorende rol van de ambtelijke 
bureaupolitiek en in latere stadia ook die van politieke inter
venties, en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de beslui
ten. Klijnsma en Langenberg doen - met accentverschillen - voor
stellen voor een vorm van politieke verantwoording door ambtena
ren om zulke problemen hanteerbaar te maken. In mijn bijdrage 
tenslotte wordt geschetst dat een bezinning op de ambtelijke 
ethiek wenselijk is, naast of in samenhang met structurele veran
deringen. 

De actieve overheid 

Er is een nieuwe verschijning in Den Haag (en niet alleen daar): 
de politiek betrokken beleidsambtenaar. Hij of zij wordt geken
merkt door flexibiliteit, maatschappelijk inzicht en maatschappe-
lijke ambitie, veelal gekoppeld aan lidmatschap van een politieke 
partij. Het verschijnsel is nieuw - dat wil zeggen: het fenomeen 
heeft de afgelopen twintig jaar in zo'n tempo opgeld gedaan, dat 
zijn tegendeel, de 'homo servus apoliticus' in de hogere regionen 
van de rijksdienst praktisch is uitgestorven (De Graaf 1988). 
Maar het wordt nog te besmuikt benaderd. Nog bij de behandeling 
van de begroting 1989 stelde minister-president Lubbers tegenover 
het D66-kamerlid Kohnstamm dat bij de selectie van hogere ambte
naren in de eerste plaats op de kwaliteit wordt gelet, en dat de 
politieke overtuiging een zeer ondergeschikte rol speelt. 

Onderwijl zijn negen van de dertien secretarissen-generaal lid 
van het CDA. Zit de grootste kwaliteit bij het CDA? En is het 
toevalligerwijs ook zo dat in grotere gemeenten met langdurige 
socialistische meerderheden de grootste kwaliteit bij de PvdA 
zit? Of mag de waarheid nog niet worden gezegd? Op hetzelfde 
onderwerp aangesproken door het PvdA-Eerste Kamerlid Tjeenk 
Willink herhaalde Lubbers overigens zijn stelling dat geschikt-
heid de doorslag geeft bij benoemingen in de rijksoverheid; hij 
veronderstelde daarbij dat leden van het CDA zich wellicht meer 
angetrokken voelen tot functies in het openbaar bestuur. Aanwij
zingen voor deze stellingname gaf hij echter niet. 

Achter de onweerstaanbare opkomst van de politiek betrokken 
beleidsambtenaar schuilt een nieuw profiel van de overheid. Wij 
leven in een land waarin de overheid wordt geacht, een stapje 
terug te doen. Dat is niet wat in de praktijk waargenomen kan 
worden. Daarin komen wij veeleer een actieve overheid tegen, die 
de samenleving richt en stuurt. Deze term 'actieve overheid' 
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heeft in dit verband een dubbelzinnige emotionele betekenis en 
bewust. In onze samenleving wordt doorgaans activiteit op prijs 
gesteld. Maar geldt dat ook ten aanzien van de overheid? Wij 
leren te goed de keerzijde van de medaille kennen. De samenleving 
wenste rechtvaardigheid van de overheid, en zij kreeg (ook) 
bemoeizucht; zij wenste flexibiliteit en zij kreeg (ook) onbe
trouwbaarheid; zij wenste effectiviteit en zij kreeg (ook) acti-
visme en ambtelijke bureaupolitiek Het oordeel over de actieve 
overheid is daarom onvermijdelijk genuanceerd, om niet te zeggen 
ambivalent. Onder 'actieve overheid' zal worden verstaan de over
heid die niet alleen een machtige factor in de maatschappij is 
(geworden), maar die ook en vooral medespeler in het maatschappe
lijk spel is, en die, flexibel opererend, haar doeleinden in de 
maatschappij tracht te bereiken met de haar ter beschikking 
staande middelen. 

Het ontstaan van de actieve overheid zal als onomkeerbaar 
proces in zijn context begrepen moeten worden. Want de actieve 
overheid is de resultante van algemeen gewenste ontwikkelingen. 
Het naoorlogse welvaartsstreven (het dienen van 'onpersoonlijke 
waarden' in termen van de bijdrage van Glastra van Loon tot deze 
bundel) noodzaakte tot een groeiende invloed van de overheid. Dit 
proces kan tot het begin van de jaren '70 worden beschouwd als 
resultante van drie factoren. 

Ten eerste is de rol van de overheid op sociaal economisch 
terrein sterk toegenomen. Dit hangt samen met de Keynesiaanse 
economische politiek. Door gerichte bestedingsimpulsen stimuleer-
de de overheid de effectieve vraag. In de loop van de tijd kreeg 
de bemoeienis van de overheid een steeds minder globaal karakter. 
Directe ingrepen in de marktverhoudingen, eerst door steun aan 
industrietakken, later door steun aan industrieën, werden regel. 
Met zijn fmanciële macht beheerst de overheid thans hele secto
ren van het maatschappelijk verkeer (zorg, bouw). 

Ten tweede heeft de overheid grote bevoegdheden gekregen op 
het terrein van de maatschappelijke zorg. Door elkaar versterken-
de processen van welvaartsantwikkeling en individualisering werd 
de zorg voor elkaar steeds meer onttrokken aan de persoonlijke 
sfeer. Verzorging en hulp werden steeds meer het werkterrein van 
professionele organisaties, die zelf in steeds sterker mate de 
fmanciële steun van de overheid nodig hadden. Dit leidde tot een 
stevige greep op het gehele zorgterrein. 

Met name in de zestiger jaren groeide ten derde het inzicht, 
dat bepaalde, algemeen gewenste goederen onvoldoende door het 
marktproces geleverd kunnen worden (merit goods). Soms is de 
oorzaak daarvan dat de goederen zich door hun aard aan het markt-
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proces onttrekken (schone lucht), soms dat de individuen te 
weinig instrumenten hebben om zulke goederen te produceren 
(recreatievoorzieningen), soms dat zij bij een ongesubsidieerde 
prijs te weinig van het betreffende goed afnemen (kunst). De 
overheid heeft zich tot taak gesteld, de voorziening met zulke 
merit goods op een maatschappelijk aanvaardbaar peil te houden. 

In de loop van de jaren '70 begonnen de nadelen van een groot 
overheidsapparaat voelbaar te worden. Dat leidde tot een reactie, 
die aan het eind van de jaren '80 zelf onderdeel van het probleem 
vormt. 

In de jaren '70 werd de grote en invloedrijke overheid geka
pitteld vanwege haar logheid en ineffectiviteit. Dat leidde tot 
acties die de overheid moesten stimuleren tot een actiever en 
flexibeler opstelling in de samenleving. Als gevolg van de ge
noemde eenzijdige probleemstelling werd een aantal problemen door 
de gekozen remedies juist aangescherpt: 
* het economisch stimuleringsbeleid ontwikkelde zich van gene
riek naar specifiek; in de loop der jaren werd steeds dieper in 
het economisch verkeer ingegrepen, het verstrekken van risico
dragend kapitaal door de overheid was een tijdlang geen uitzonde
ring (en het vindt, ondanks de inmiddels gebleken nadelen, nog 
steeds plaats); 
* er vond een proliferatie plaats van subsidies en doeluitkerin-
gen vanuit het landelijk overheidsapparaat, alle bedoeld om ge
richt ontwikkelingen te stimuleren en daardoor effectiever te 
kunnen opereren; 
* deze tendens werd in de jaren '80 overgenomen door de lagere 
overheden: provincies en grotere gemeenten ontwikkelden elk hun 
eigen marketingbeleid voor het aantrekken van industrie, gemeen-
ten gingen een eigen actief werkgelegenheidsbeleid voeren ter 
bestrijding van de opgekomen werkloosheid, etc.; 
* de overheid streefde steeds nadrukkelijker een strategische 
opstelling na, waarbij bezien wordt aan de hand van reacties in 
de samenleving of de koers moet worden bijgesteld, en waarbij 
minder waarde wordt gehecht aan traditionele kenmerken van over
heidsoptreden als voorspelbaarheid en betrouwbaarheid; 
* de pogingen, greep te krijgen op de nadelige effecten van deze 
ontwikkelingen door het uitvoeren van 'grote operaties' werden in 
hun ambtelijke uitwerking veelal gekenmerkt door precies de gede
tailleerde bemoeienis met de samenleving die bestreden moest 
worden (zie bijvoorbeeld de wijze waarop de rijksoverheid door 
het stellen van indicatoren greep probeert te houden op processen 
als deregulering). 

De moderne afdeling van de rijksoverheid ziet zich overeen-
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komstig de omschrijving van de.. actieve overheid, als een flexibel 
opererende unit, gericht op het bereiken van een doel. Daartoe 
staan de afdeling zowel privaat- als publiekrechtelijke middelen 
ten dienste. De flexibiliteit van het optreden wordt in niet 
geringe mate verhoogd door de werking van de zogenaamde Lands
meer-arresten. In deze arresten sprak de Hoge Raad uit dat de 
overheid (i.c. de gemeente Landsmeer) zich niet onder alle om
standigheden gebonden hoeft te achten aan door haar gesloten 
privaatrechtelijke overeenkomsten (i.c. de ADM: ondanks de over
eenkomst tussen Landsmeer en de ADM, krachtens welke de door 
Landsmeer met behulp van ADM-geld gebouwde woningwetwoningen 
alleen bewoond zouden worden door ADM-werknemers, weigerde 
Landsmeer een woning te vorderen toen de bewoner ontslag nam bij 
de ADM; de Hoge Raad stelde de gemeente in het gelijk). De voor
delen van dit arrest voor soepele beleidsvorming zijn duidelijk; 
door toepassing van dit beginsel zijn snelle bijstellingen van 
beleid mogelijk. Dit wordt nog eens versterkt doordat veel beleid 
slechts berust op begrotingsartikelen, waardoor verplichtingen in 
de tijd worden beperkt. 

Een aardig voorbeeld van dit activisme en zijn consequenties 
wordt geleverd door het energiebeleid tussen 1974 en 1982. Gedu
rende deze hele periode werd het beleid gekenmerkt door dezelfde 
doelstelling, namelijk vermindering van de afhankelijkheid van 
het buitenland, met name op termijn, bij zo laag mogelijke ener
giekosten (de verwoorde doelstelling was wat subtieler, als ge-
volg van interdepartementaal overleg). In eerste instantie lag de 
nadruk op de bouw van nieuwe kerncentrales. Daartoe werd een 
zware infrastructuur opgebouwd. Toen dit plan geblokkeerd werd, 
richtte de beleidsinspanningen zich op stadsverwarming (met name 
als instrument van energiebesparing), ongelukkigerwijze echter op 
grootschalige projecten in een tijd van stagnerende woningbouw. 
Toen de aanloopverliezen hierdoor gigantisch werden en de ge
vraagde garanties de draagkracht van EZ verre te boven gingen, 
werd in de Kolennota van 1979 alle aandacht gevestigd op steen
kool. Door een 'tweede jeugd' van steenkool moest het verbruik in 
Nederland binnen twintig jaar verzesvoudigd worden, zodat de voor 
het jaar 2000 verwachte energietekorten konden worden opgevangen. 
Deze ambities vielen op hun beurt in het water toen de economi
sche groei tegenviel en energiebesparing veel effectiever bleek 
dan EZ had verwacht. Zo waren bij gelijkblijvende doelstelling 
drie sectoren van de energievoorziening door het ijverige depar
tement gefrustreerd. Een topzware infrastructuur voor kernenergie 
en enkele stadsverwarmingsprojecten die tot 2000 niet uit de rode 
cijfers komen, markeerden de koerswijzigingen; alleen de kolen-
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sector kon de schade beperkt houden. (Wat vanaf 1982 veranderde: 
niet het activisme, wel de doelstelling van het energiebeleid, 
dat nu meer dienstbaar werd gemaakt aan het economisch herstel en 
met name aan het dempen van de gaten in de schatkist). 

Er is samengevat niet alleen sprake van een actieve overheid, 
maar van een uit de kluiten gewassen overheidsactivisme, waarop 
de totnutoe uitgevoerde 'grote operaties' totaal geen greep heb-
ben gekregen - geen wonder overigens, want ze waren en zijn daar 
niet op gericht. Paradoxaal gesteld: de huidige overheid is erop 
gericht, de samenleving te veranderen; de moderne beleids
ambtenaar is de uitvoerder van deze revolutionaire activiteit, en 
drager van het revolutionaire bewustzijn. Natuurlijk: elke 
beleidsambtenaar stelt zich verandering van de samenleving uit
sluitend ten doel binnen de eigen sector - maar de burger heeft 
met vele sectoren tegelijk te maken, en wie alle pretenties van 
alle (rijks)overheidsorganen bij elkaar optelt komt op niet min-
der dan een totale herinrichting van de samenleving. 

In gebruikelijker bestuurskundige terminologie: de metafoor 
van de 'sturing van de samenleving' mag dan wel als ambitie van 
de overheid zijn glans hebben verloren en zelfs als onwerkbaar 
terzijde zijn gezet - op micro-schaal is deze nog steeds dage-
lijks geldig, soms in overeenstemming met de bedoelingen van de 
betreffende afdeling, soms als onbedoeld neveneffect daarvan. Hoe 
dan ook: mensen trouwen of scheiden voor belasting- of uitkering
voordelen, bedrijven en instellingen verleggen hun inspanningen 
om voor subsidies of belastingaftrek in aanmerking te komen, en 
dat alles als gevolg van sturing door een ambitieuze en actieve 
overheid. 

Vele overheidsorganen werken tegen elkaar in; en de effectivi
teit van overheidsinspanningen is ondanks alle daaraan bestede 
zorg niet altijd hoog. De samenleving kan daardoor veelal nog 
zijn koers zoeken tussen de vele door de overheid geplaatste 
richtingaanwijzers door. Maar voor de verhouding van ambtenaren 
en politici doet dat eigenlijk nauwelijks terzake. Deze wordt 
beheerst door de intenties, zo niet de pretenties, van het over
heidsactivisme, niet door de (grotere of kleinere) effectiviteit 
daarvan. 

Ambtenaren en Kamerleden 

De transformatie van jonge referendarissen bij hun aantreden is 
vaak opmerkelijk. Doorgaans goed gebekt, met brede belangstelling 
en een duidelijk carrièrebewustzijn, conformeren zij zich binnen 
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een half jaar vrijwel geheel aan de werkelijkheid zoals die hen 
door het departement wordt aangereikt. Terwijl in het bedrijfs
leven veelal het bewustzijn blijft bestaan dat er ook een buiten
wereld is die gerechtvaardigde verlangens kan hebben, is dat bij 
dienaren van de overheid lang niet altijd het geval, juist omdat 
de overheid wordt geacht als die buitenwereld op te treden. De 
versmalling van de werkelijkheid door het beroep draagt voor 
ambtenaren niet zelden een absoluut karakter. Dat draagt sterk 
bij tot het 'onverenigde' van de veertien departementen. 

Effectiviteit is het sleutelwoord voor het hedendaags ambte-
lijk optreden. De ambtenaar staan daartoe vele middelen ter 
beschikking: eigen of ingehuurde deskundigheid, symbiotische 
relaties met verwante organisaties op het 'maatschappelijk mid
denveld', contacten met vakjournalisten, en last but not least 
contacten met vakspecialisten in de Tweede Kamer. Het werkterrein 
is een speelveld waarop het 'belangen-conflictenspel' wordt ge
speeld (Jeekel), en waarop al naar gelang de vereisten van de 
spelsituatie de instrumenten kunnen worden ingezet. 

Kamerleden nemen in deze schets geen bijzondere plaats in als 
ultieme besluitvormers. Zij hebben een rol in een werkelijkheid 
die als één groot onderhandelingsspel wordt ervaren - waarop meer 
de wetten van de bestuurskunde dan die van het staatsrecht van 
toepassing zijn. Kamerleden bezetten bovendien slechts in enkele 
gevallen topposities in dit informele besluitvormingscircuit, en 
dan alleen op basis van persoonlijk prestige; doorgaans kunnen 
wij hen net onder de top of in het hogere middenkader vinden, 
overigens geheel in overeenstemming met de ambtelijke salaris
schaal waarin zij worden geplaatst. Kamerleden van kleine par-
tijen komen slechts in enkele gevallen in het besluitvormings-
circuit voor. 

Waar om accepteren Kamerleden deze stand van zaken en houden 
ze niet vast aan hun ogenschijnlijk veel sterkere staatsrechte-
lijke positie? Een belangrijke reden is, zoals Vis betoogt, dat 
Kamerleden voor hun informatie vrijwel geheel afhankelijk zijn 
van de deskundigheid van ambtenaren en de aan ambtenaren rappor
terende onderzoeksinstellingen. Er is geen concurrerend kennis-
circuit waaruit Kamerleden kunnen putten, en voorzover het er is 
(aan universiteiten), bestaan er aan beide zijden vaak grote bar
rières: Kamerleden hebben niet het geld om gericht opdrachten te 
verstrekken, terwijl het beoordelingssysteem van universitaire 
onderzoekers vrijwel geen premie stelt op de relevantie van het 
onderzoek voor het functioneren van de democratie. 

Een andere reden is gelegen in de macht van de belangenorgani
saties op het maatschappelijk middenveld. Deze hebben zulke nauwe 
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banden met de departementsonderdelen, dat zij gezamenlijk (mede 
door hun macht over de informatiestromen) op hun beleidsterrein 
grotendeels de politieke agenda bepalen. Kamerleden krijgen in 
dit kader bemiddelende functies: tussen conflicterende belangen 
binnen een beleidsterrein, en tussen beleidsterreinen onderling. 
Zij lopen daarbij enerzijds het gevaar, als boodschappenjongen te 
worden ingehuurd door ambtenaren en middenveld, maar kunnen 
anderzijds de medespelers aan zich verplichten als zij een handig 
gebruik maken van hun instrumenten. 

De keus tussen de rollen van ultieme besluitvormer en omhoog
strevende medespeler wordt nauwelijks meer gemaakt. Kamerleden 
spelen het spel zoals het hen wordt aangereikt, in de hoop dat 
zij zo een maximale invloed uitoefenen. En zij worden door ambte
naren (en ministers) in de positie van medespeler gebracht omdat 
zij daardoor worden gecommitteerd. Scheltema wijst in zijn bij
drage tot deze bundel onder andere op het sterk gegroeide overleg 
tussen Kamer en minister, lang voordat de uiteindelijke beslis-
sing genomen moet worden. V oor ministers en ambtenaren wordt 
besluitvorming daardoor voorspelbaarder, wat de effectiviteit van 
het handelen verhoogt. 

Er zijn tenminste twee gevolgen. De Kamer raakt net zo hope
loos verkokerd als de departementen - Kamerleden krijgen net 
zoveel moeite met het over de schutting kijken als ambtenaren. En 
de parlementaire democratie raakt verstrikt in ficties. Wel wordt 
de pretentie hoog gehouden dat de Kamer ergens 'een halt aan kan 
toeroepen' - het meest nog door parlementaire journalisten, wier 
symbiose met Kamerleden op deze illusie is gebouwd - maar dat is 
doorgaans schromelijk overdreven; niet omdat het niet zou kunnen, 
maar omdat het niet zal gebeuren, doordat Kamerleden daarmee 
teveel de relatie zouden verstoren met mensen die zij nodig 
hebben. 

Een voorlopig oordeel 

Hoewel in het voorgaande impliciet al oordelen werden gegeven, 
moet de vraag naar het oordeel ook uitdrukkelijk aan de orde 
worden gesteld. Als wij de heersende gedachten over het staats
rechtelijk bestel volgen, zoals bijvoorbeeld verwoord door de 
minister-president in de debatten over de visserijfraude-, stu
diefinancierings- en paspoortkwesties, dan moet deze stand van 
zaken duidelijk worden afgewezen. De indruk wordt vaak gewekt dat 
het daarbij niet alleen om een staatsrechtelijk, maar ook om een 
moreel oordeel gaat: de geschetste verhouding tussen ambtenaren 
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en politici ondermijnt de democratie en is daarom verwerpelijk. 
Je zou haast vragen: hoe èrg is het gesteld met de staatsrechte
lijke moraal in Den Haag? En toch geeft de minister-president 
leiding aan een stelsel waarin ambtenaren zich politiek engage
ren, ook tussen negen en vijf, en secretarissen-generaal lang 
niet alleen op grond van bekwaamheid worden benoemd. 

In mijn ogen is juist dit spreken met dubbele tong, het laten 
voortbestaan van een situatie waarin zichtbaar iets anders wordt 
gedaan dan gezegd, het grootste probleem. Hoe kunnen wij nu 
verwachten dat de overheid met zichzelf in het reine zal komen en 
een stimulerende rol in de samenleving zal spelen, wanneer de 
feitelijke gang van de besluitvorming wordt verheimelijkt? (Dege-
nen die tegenwerpen dat de overheid nu juist in het geheel geen 
stimulerende rol in de samenleving moet spelen, en zich moet 
terugtrekken, nemen de werkelijkheid niet als vertrekpunt.) Wan
neer, zoals Vis in zijn bijdrage aan deze bundel wil en ook de 
minister-president telkens betoogt, de politiek leiding moet 
blijven geven aan het besluitvormingsproces, dan dienen moralis
tische parti-pris achterwege te blijven. Het optreden van de 
actieve overheid zal als feit onder ogen gezien moeten worden, 
met alle problematische aspecten die daaraan zijn verbonden, 
inclusief de onontwarbare verknoping van ambtelijke en politieke 
besluitvorming. Binnen dat kader zullen nieuwe omgangsvormen 
moeten worden gevonden die de verantwoordelijkheid zoveel moge
lijk toedelen en zichtbaar maken op de plaats waar deze wordt 
gedragen, met behoud en waar mogelijk herstel van de volkssoeve
reiniteit. 

Bureaupolitiek 

Totnutoe wordt m het debat over de verhouding ambtenaar/politi
cus niet (openlijk) in twijfel getrokken dat de politiek leiding 
zou moeten blijven geven. Ook de auteurs in deze bundel gaan uit 
van dat beginsel. Maar om effectief daaraan vorm te geven zijn 
aanpassingen noodzakelijk, zowel in de structuur als in de daar
onder liggende ethiek. Bovenal zijn openheid en openbaarheid van 
bestuur nodig. Dat hangt samen met de grote vlucht die ambtelijke 
bureaupolitiek heeft genomen, en het verstorende effect daarvan, 
dat ook door Rosenthal werd gesignaleerd (Rosenthal 1987). De 
beslotenheid waarin departementen kunnen opereren maakt het moge
lijk dat ambtelijke afdelingen zich ongeremd aan bureaupolitiek 
kunnen overgeven, voorzover zij dat wensen. 

Een voorbeeld. In de paspoortkwestie is door de betreffende 
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afdeling van Buitenlandse Zaken verscheidene malen misbruik ge
maakt van de positie als trekker van het project: onder meer door 
niet de gewenste (en toegezegde) opening van zaken te geven aan 
het Staatsdrukkerij- en Uitgeverij Bedrijf, waardoor dit in een 
nadelige positie werd gebracht; en door overleg op politiek 
niveau af te raden op een moment dat er in de eerste plaats 
politieke besluiten moesten worden genomen. Zo'n handelwijze is 
vanuit een op effectiviteit ingestelde ambtelijke cultuur nauwe-
lijks af te keuren. Op korte termijn werd daarmee het nagestreef
de doel bereikt: SDU buiten de deur houden en de uitreiking van 
paspoorten in de eigen invloedssfeer brengen. Op langere termijn 
hebben in dit geval de bureaupolitieke bekwaamheden zich tegen de 
betrokken ambtenaren gekeerd waardoor het gestelde doel juist 
niet werd gehaald. 

De paspoortaffaire geeft ook een leerzaam inzicht in de mate 
waarin de Kamer bij politieke beslissingen wordt betrokken. De 
eigen standpunten van Binnen- en Buitenlandse Zaken (en subtie
ler: de eigen interpretaties van gezamenlijke afspraken) worden 
uitsluitend ter kennis gebracht van de 'eigen' Kamercommissie, en 
dan nog bij voorkeur zo dat verhuld wordt dat in de betreffende 
stukken een politieke keuze is verpakt - de keuzen worden bij
voorbeeld in bijlagen beschreven, soms in geheime stukken die 
alleen op de bibliotheek van de Kamer kunnen worden geraadpleegd. 
Er is op zo'n handelwijze geen openbaar, zeker geen politiek 
toezicht. 

Jeekei gaat in zijn bijdrage tot deze bundel systematisch na, 
welke verstorende invloeden er op een rationeel besluitvormings
proces in 'Den Haag' kunnen worden uitgeoefend. Hij onderscheidt 
tien soorten 'ruis', waarvan er zes of zeven verbonden zijn met 
de ambtelijke werkwijze en prioriteitsstelling. Dat betekent dat 
ambtelijke bureaupolitiek een overwegende invloed heeft op de 
wijze waarop problemen in de politieke arena worden geanalyseerd 
en gepresenteerd. Uit zijn analyse blijkt verder dat de politieke 
bemoeienis met dit proces van analyse en presentatie voor be
sluitvorming minimaal is - voorzover Tweede Kamerleden zich niet 
informeel met ambtenaren verstaan. 

Politieke leiding 

Die conclusie is niet nieuw voor wie de gang van zaken in Den 
Haag kent, maar geeft wel te denken. Laat de Kamer zich niet 
teveel leiden door de regels van het staatsrecht, wanneer zij 
zich niet inlaat met de interne gang van zaken op de departemen-
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ten? Zou bijvoorbeeld in de paspoortkwestie een vroege uitspraak 
van de Kamer over de gebleken meningsverschillen tussen Binnen
en Buitenlandse Zaken niet een doeltreffend middel zijn geweest 
om het project op de rails te zetten? Zelfs vanuit het oogpunt 
van effectiviteit zou openheid hier beter zijn geweest dan de 
beslotenheid waarin de actoren meenden hun eigen effectiviteit te 
kunnen verhogen - een duidelijk geval van irrationaliteit voort
gebracht door deelrationaliteiten. Openheid geeft aan de Kamer 
het instrument in handen voor procesplanning, waarbij het stagne
ren van de departementale en met name interdepartementale be
sluitvorming kan worden gesignaleerd, zodat politieke uitspraken 
kunnen worden gedaan om knelpunten op te heffen. 

Om het ambtelijk activisme in banen te leiden is derhalve 
politiek activisme noodzakelijk - niet in die zin dat over elk 
televisieprogramma een kamervraag wordt gesteld, ook niet in die 
zin dat de minister zijn of haar apparaat geselt met prioriteiten 
die achterhaald worden door topprioriteiten waarover weer super
prioriteiten worden gelegd - maar door het ambtelijk apparaat te 
binden aan procesplanning en in die zin een 'geheugen' te ontwik
kelen. De politiek, met name de Tweede Kamer, heeft totnutoe de 
indruk gewekt, niet echt leiding te willen geven aan het ambte-
lijk proces - en de actualiteit per saldo belangrijker te vinden 
- doordat zij zich niet de middelen heeft verschaft om die leiding 
mogelijk te maken, of daarover zelfs maar een discussie is begon
nen. Ook de halfslachtige pogingen van opeenvolgende kabinetten 
om de volledig uit de hand gelopen verkokering in de greep te 
krijgen, wijzen niet op een diepgeworteld besef dat leiding 
noodzakelijk is, ook en juist over de grenzen van de eigen koker 
heen. Niet voor niets laat J eekel zijn schets van een praktischer 
beleidsontwikkeling beginnen bij de ministerraad en een besluit 
van de raad, als geheel leiding te willen geven aan het over
heidshandelen. 

Langenberg signaleert in zijn bijdrage op zijn beurt hoe de 
Kamer zich de instrumenten ontnomen heeft voor een doeltreffende 
inspectie van het ambtelijk handelen. Hij bepleit dat de Kamer 
zich het recht geeft, ambtenaren te horen ook zonder toestemming 
van de minister, waarbij geen restricties aan te verstrekken 
informatie worden aangelegd, anders dan voortkomend uit de vei
ligheid van de staat. Deze ambtelijke aanspreekbaarheid laat de 
ministeriele verantwoordelijkheid geheel onverlet; de staats-
rechtelijke noviteit dat de minister alleen tot aftreden kan 
worden gedwongen als deze persoonlijk betrokken is geweest bij 
het probleemgeval wordt er zelfs door versterkt: door de ambte
lijke informatieplicht kan ondubbelzinnig komen vast te staan of 
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de minister al dan niet persoonlijk betrokken is geweest (iets 
wat in de bestaande situatie niet mogelijk is!). 

Klijnsma's voorstellen voor politieke verantwoordelijkheid 
voor ambtenaren gaan verder. Zijn uitgangspunt is dat fictieve 
elementen zoveel mogelijk llit het systeem moeten worden geweerd. 
Waar verantwoordelijkheid wordt gedragen, moet verantwoording 
worden afgelegd, in openbaarheid - en dat laatste sterker naar
mate het gaat om meer politiek geladen kwesties. Voor alles zal 
duidelijk moeten uitkomen wie welke verantwoordelijkheid draagt. 
De heersende parafencultuur vormt daarvoor een groot obstakel -
deze heeft immers juist de functie, verantwoordelijkheden te 
verdoezelen. Opnieuw geldt dat alleen van boven, in de eerste 
plaats door de politiek, het initiatief genomen kan worden tot de 
noodzakelijke veranderingen. 

Klijnsma's uitgangspunten leiden hem tot het bepleiten van 
politieke kabinetten. In Nederland bestaan grote weerstanden 
tegen deze politisering van de ambtelijke top (waardoor deze 
samen met de minister aan het eind van de kabinetsperiode zal 
moeten vertrekken), voor een deel onmiskenbaar uit eigenbelang. 
De stille politisering van de ambtelijke toppen zoals die in de 
praktijk plaats vindt, leidt immers enerzijds wel tot hetzelfde 
(kennelijk noodzakelijke) resultaat, maar berooft anderzijds de 
topambtenaren niet van hun comfortabele rechtsposities. 

In het licht van deze (nog zo dubieuze) weerstand is het 
interessant dat Klijnsma's tweede voorstel, een parlementaire 
beoordeling van ambtenaren, zeker zo effectief lijkt te zijn bij 
het zichtbaar maken van verantwoordelijkheden. Zo'n beoordeling 
zou bovendien een duidelijk teken zijn van politieke leiding. 
Misschien moeten we echter vrezen dat juist vanwege deze effecti
viteit en deze leiding ook deze gedachten op grote bezwaren 
zullen stuiten. Voorspeld kan worden, dat tegen zulke voorstellen 
aangevoerd zal worden "dat ze niet passen binnen ons stelsel van 
parlementaire democratie" omdat ze "de ministeriele verantwoorde
lijkheid uithollen". Maar dat argument is te doorzichtig gewor-
den. De parlementaire democratie berust op de bevoegdheid van de 
Kamer, alles te weten en te beoordelen, niet op de bevoegdheid 
van de minister, de feiten voor de Kamer af te schermen. 

Bij de huidige verstrengeling van politieke en ambtelijke 
besluitvorming is de politiek (en ruimer: de volksinvloed) gebaat 
bij openheid. In mijn bijdrage wordt dezelfde aanbeveling gedaan 
om andere redenen. In mijn optiek zijn de norm (de ondergeschikt
heid van de ambtenaar) en de praktijk zo ver uiteen gegroeid, dat 
er sprake is van een normatief vacuüm in het ambtelijk handelen. 
Ambtenaren hanteren veelal, met voorbijgaan aan de staatsrechte-
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lijk correcte verhoudingen, als hoogste norm effectiviteit - wat 
op zich niet verkeerd is, maar wat wel reflectie nodig maakt over 
de vraag wat van het oude normenstelsel bij nader inzien nog wel, 
en wat niet meer gehandhaafd zou moeten worden. Een open discus
sie daarover is vereist, ook al druist zo'n openheid in tegen de 
(beperkte) opvattingen over bureaupolitieke doelmatigheid. 

Zelfstandige bestuursorganen 

Sinds ruim tien jaar beveelt Scheltema het instituut 'zelfstandig 
bestuursorgaan' ( zbo) aan als middel tot zuiverder staatsrechte
lijke verhoudingen. Door taken van ministeries naar zbo's af te 
stoten worden de eerste overzichtelijker, en kan de nu schimmig 
geworden ministeriele verantwoordelijkheid weer reële inhoud 
krijgen. 

Scheltema's bijdrage aan deze bundel loopt langs dezelfde 
lijnen. Het probleem bij zbo's wordt gevormd door de vraag hoe 
een publieke controle op hun handelen plaats vindt. Vanuit een 
Binnenhofse optiek zijn zbo's anathema, omdat de publieke greep 
op hun handelingen verdwijnt. Het is interessant te zien, dat in 
Zweden, waar zbo's een integraal onderdeel van het staatsbestel 
vormen, deze problemen niet worden ervaren. 

Aquina gaat in zijn bijdrage uit van een ruimer begrip, in 
aansluiting op het internationale politicologische spraakgebruik, 
de paragoevernementele organisatie (pgo). Een pgo hoeft geen 
publiekrechtelijke vorm te hebben, een zbo wel; een pgo wordt wel 
gekenmerkt door de uitoefening van een of meer publieke taken. 
Voorbeelden: de Keuringsdienst van Waren is een zbo (en tevens 
een pgo); het NIVRA is wel een pgo maar geen zbo - het is geen 
zbo omdat het een privaatrechtelijke vorm heeft, het is wel een 
pgo omdat het publieke functies vervult (opleiden, examineren). 
Sterker dan Scheltema verwoordt Aquina dat de afstoting van 
publieke taken door de overheid van geval tot geval moet worden 
bezien, en dat het in de meeste gevallen wijs is, beleidstaken in 
overheidshanden te houden. Om het NIVRA-voorbeeld aan te houden: 
in een stabiele situatie kunnen opleiding en examinering in goede 
handen zijn bij organen als het NIVRA, maar wanneer beslist moet 
worden over de invoering van milieu-accountancy en een daarop 
toegesneden opleiding, kan een bevoegdheid tot politieke sturing 
plotseling wenselijk zijn. 

De discussie over zbo's en pgo's dreigt langzamerhand te 
versmallen tot een stemverklaring voor of tegen. Aquina's bij
drage geeft enig inzicht in de alomtegenwoordigheid van organen 
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met publieke taken in de Nederlandse samenleving. In dit licht 
zou het nuttig zijn, de discussie te verleggen van de of-vraag 
naar de hoe-vraag; naar de vraag hoe de verhouding tussen zbo of 
pgo, departement, parlement, rechter en Ombudsman het beste gere
geld kan zijn (en niet te vergeten welke eisen aan de interne 
democratie van de organen moeten worden gesteld) - daarmee impli
ciet het bestaan van deze instellingen erkennend. Met name het 
parlement heeft totnutoe weinig aandacht besteed aan deze vraag, 
en het initiatief tot het regelen van de verhoudingen grotendeels 
aan de departementen overgelaten. In het licht van wat al is 
gezegd over ambtelijke bureaupolitiek is dit een minder gelukkige 
houding. Departementen hebben in de jaren '70 en '80 een krach
tige neiging ontwikkeld, organen 'op armlengte van de overheid' 
wel met een 'ijzeren vuist' aan zich te binden. Onderzoeks-
instituten en andere organen die een inbreng leveren bij de 
ambtelijke beleidsvoorbereiding, krijgen niet zelden (vertrouwe-
lijke) instructies van tientallen velletjes over de gewenste 
inhoud. Een parlement dat zoiets Iaat voortduren ondergraaft zijn 
eigen positie. Aandacht voor de termen waarop taken worden ver
zelfstandigd is dringend noodzakelijk. Onduidelijkheden werken 
bureaupolitiek in de hand. 

Er is nog een laatste complicerende factor van groot gewicht. 
In zijn bijdrage aan deze bundel signaleert Glastra van Loon de 
noodzaak van coördinatie, die echter noch door de markt, noch 
door de overheid, noch door belangenorganisaties tot stand kan 
worden gebracht. Knelpunt is steeds weer dat de gegevens waarop 
'beleid' zich moet baseren, uit de werkelijkheid zijn geabstra
heerd, waardoor beleid in de werkelijke wereld steeds weer tot 
problemen leidt. Wanneer verzelfstandiging van overheidstaken 
alleen inhoudt, dat beleidsvoorbereiding op de departementen 
blijft geconcentreerd en de uitvoering wordt verzelfstandigd, dan 
zullen de ontsporingen nog eens worden vermenigvuldigd. Een di
recte terugkoppeling van uitvoering naar beleidsvoering is in 
alle gevallen noodzakelijk. 

Kerntaken van de overheid 

Een visie op wat tot de kerntaken van de overheid behoort is 
dringend vereist wanneer taken uit de centrale overheid worden 
afgestoten. De discussie daarover is echter nog niet erg ver 
gekomen; de belangrijkste bijdrage kwam totnutoe van de WRR met 
de afbakening van ordening en sturing en de poging, dit per 
beleidsterrein in kaart te brengen. 

19 



De driedeling van overheidstaken in handhaving, zorg en 
dienstverlening door Van Hoesel in deze bundel geeft in mijn ogen 
een veel vruchtbaarder criterium om overheidstaken te analyseren 
en waar nodig in verschillende organen onder te brengen. Handha
ving vindt plaats waar normen moeten worden opgesteld en gehand
haafd waarbinnen de samenleving moet functioneren. Zorg wordt 
bepaald als de opvang van personen, groepen of bevolkingscatego
rieen met een zwakke maatschappelijke positie. Onder dienstverle-
ning door de overheid wordt tenslotte verstaan het aanbieden van 
diensten die anders niet of onvoldoende op de markt zouden komen. 

De vereiste opstelling van de overheid temidden van de maat
schappelijke krachten, en daarmee ook de optimale relatie tussen 
ambtenaren en politici, en de aard van pgo's, is in elk van de 
drie gevallen verschillend. De veelal bestaande situatie, waarbij 
onderhandeling de overheersende relatie is tussen ambtenaren, 
belangenorganisaties en politici, komt ongeveer overeen met de 
door Van Hoesel aanbevolen houding op het terrein 'zorg'. Waar 
zorg moet worden verleend, is de overheid tegenwoordig de enig 
mogelijke instantie waarop kan worden teruggevallen; maar de 
overheid heeft uit zichzelf niet de deskundigheid om te bepalen 
waar en hoe de zorg het beste kan worden verleend, en heeft 
daarom onderhandelingen met belangenorganisaties nodig om ade
quaat te kunnen optreden. Politici kunnen hierbij bemiddelende 
rollen spelen, maar het overhoop gooien van gemaakte afspraken 
bij besluitvorming in de volksvertegenwoordiging is doorgaans 
niet aanbevelenswaardig. Pgo's treden hier op als zorgverlenende 
instelling en als (bij voorkeur gedemocratiseerde) onderhande
lingspartner. 

Bij handhaving zijn onderhandelingen vaak contraproduktief -
belangenorganisaties hebben er behoefte aan, te weten wat de 
overheid wil. Contact tussen hen en de overheid is vooral nodig 
om te voorkomen dat onwerkbare regels ontstaan. In deze verhou
ding is sturing vanuit de politiek, die vertolkt wat in de samen
leving leeft, noodzakelijk. Pgo's hebben hier in principe geen 
rol. 

Dienstverlening door de overheid vindt tenslotte plaats in een 
veld waarin ook 'derden' kunnen opereren - bijvoorbeeld onder
wijs. Dit schept de mogelijkheid tot marktordening, waarbij een 
meervormig en concurrerend aanbod kan ontstaan. In tegenstelling 
tot zorg is dienstverlening immers geen overheidsmonopolie, en 
waar (nog) wel een monopolie bestaat, is er ruimte voor deregule
ring en privatisering. In deze situatie is samenwerking tussen 
ambtenaren en politici vereist om de termen te vinden waaronder 
een markt zich kan ontwikkelen. Sturing vanuit de politiek is 
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nodig waar ambtelijke machtsposities de vorming van een markt 
blokkeren. Pgo's treden hier op als toezichthoudende en markt
ordenende instelling, of als marktpartij temidden van andere. 

Deze opmerkingen bepalen met elkaar een programma dat per 
beleidsterrein kan worden opgesteld. Ook al zullen 'zuivere' 
handhaving, zorg of dienstverlening vrijwel op geen beleidster-
rein voorkomen, deze driedeling maakt een analyse en het ontwik
kelen van een optimale structuur bij elk beleidsveld in principe 
mogelijk. Zo'n analyse leidt daarmee tot de strategische planning 
waarom in de bijdrage van Van Gils wordt gevraagd - een planvor
ming die uitkomt boven de departementale invalshoek die elke 
grote operatie totnutoe kenmerkt, of het nu gaat om deregulering, 
decentralisatie, privatisering of dichtschroeien van open-einde 
financieringen. Het eigen profiel (de 'identiteit' van de over-
heid) en de complexiteit van de overheidstaak kunnen in de drie
deling voldoende worden benaderd, zodat een simplificerende 
bedrijfsmatige benadering kan worden voorkomen. Voor de politiek 
is de taak weggelegd, te demonstreren dat langs deze weg voort
gang kan worden geboekt bij het greep krijgen op de overheids
taak. 

Naar een meuwe profiel van democratie 

Na de gemaakte kritische opmerkingen over ambtelijke bureaupoli
tiek is het misschien een welkome aanvulling en verduidelijking, 
te zeggen dat het nieuwe profiel van de ambtenaar moet worden 
verwelkomd als verrijking van het maatschappelijk verkeer; de 
voorstellen die zijn gedaan, hebben niet tot doel, de politiek 
betrokken beleidsambtenaren de deur te wijzen of zelfs maar het 
leven zuur te maken. Hun zelfstandig oordeel en eigen initiatief 
zijn onontbeerlijk in de complexe samenleving van nu. Zij mogen 
echter verwachten en zelfs verlangen van de samenleving, dat deze 
hun gangen nauwkeuriger volgt naarmate zij meer invloed hebben. 
De tijd dat zij achter de coulissen van de ministeriële verant
woordelijkheid hun spel naar eigen inzicht konden spelen, begint 
daardoor op zijn eind te lopen. 

Veel nadruk ligt in deze bundel en nog meer in deze inleiding 
op de initiatieven die van de politiek kunnen komen. Ambtenaren 
hebben echter ook hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Waar zij 
de gelegenheid hebben om de bureaupolitieke zorgen achter zich te 
laten en afstand te nemen van het eigen bedrijf, kunnen zij in 
discussie met elkaar en met de samenleving komen tot een profiel 
van hun taak waarin het in het openbaar afleggen van verantwoor-
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ding niet meer primair als bedreiging, maar als een natuurlijke 
consequentie van het dragen van publieke verantwoordelijkheid 
wordt beleefd. 

Daarnaast is nu voor de politiek de tijd gekomen om leiding te 
geven aan het politieke proces; er is maar één maatstaf om te 
beoordelen of dat gebeurt, en dat is de mate waarin 'de politiek' 
(primair de Tweede Kamer) zich de instrumenten verschaft waarmee 
leiding kan worden gegeven. Ficties dienen daartoe te worden 
verlaten. De Kamer heeft met het tot leven wekken van het enquê
te-instrument een flinke stap op de goede weg gezet, andere 
voorstellen worden in deze bundel gedaan. 

Het is in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten, niet gebruikelijk tegenstellingen scherp naar buiten te 
laten komen. Hier heeft de gedachte van de 'countervailing 
power', in de VS de hoeksteen van de democratische orde, daarom 
nooit veel (praktische) aanhang gehad. De ontwikkeling van de 
actieve overheid heeft een verdere stoot gegeven aan de toch al 
krachtige onderhandelings-mentaliteit in het Nederlandse poli-
tieke bedrijf. De omslag naar een hardere samenleving heeft op 
dit centrale kenmerk van de politieke cultuur verrassend weinig 
invloed gehad. De samenstelling van het gezelschap rond de tafel 
mag wat veranderd zijn, er wordt nog steeds veelvuldig onderhan
deld. 

Een van de consequenties van de hier bepleite koers is dat 
tenminste op sommige beleidsterreinen (vooral die waar handhaving 
een belangrijke rol speelt) de handschoenen uitgaan. De politiek 
zal daartoe de rug moeten rechten. Parlementariërs zullen het 
spel voor een deel moeten afleren. Er zal leiding gegeven moeten 
worden. Er zullen meer winnaars en verliezers zijn. 

Er zal een nieuwe verstandhouding moeten komen over de vraag 
welke kwesties onderworpen moeten worden aan dit politieke pri
maat. Op andere terreinen kan de gegroeide situatie van alzijdige 
onderhandeling echter zonder enig bezwaar voortduren - zij het 
dat in het algemeen meer openheid betracht kan worden, zodat de 
verwevenheid van ambtelijk en politiek optreden duidelijk kan 
worden. 

Wanneer nieuwe vormen van ambtelijke verantwoording gemeengoed 
zijn geworden, kan dat als verrijking van het politieke leven 
worden aanvaard. De bedrieglijke negentiende-eeuwse eenvoud van 
de ministeriële verantwoordelijkheid zal nooit meer terugkomen -
geheel in overeenstemming met de feitelijke complexiteit van de 
maatschappelijke besluitvorming. Warmeer kan worden erkend dat 
ambtenaren bij de uitoefening van hun beroep met politiek bezig 
zijn (namelijk met vormgeving van de samenleving) en de middelen 
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ZIJn ontwikkeld voor een publieke verantwoording daarvan, zal 
ook het vertrouwen in de democratie kunnen worden hersteld. 
Vertoningen voor de vorm, zoals wij die de laatste jaren helaas 
hebben kunnen zien, zullen dan niet meer hoeven voorkomen. 
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OVER HET FALEN VAN 'COÖRDINATIE' 

Prof.Mr. J.F. Glastra van Loon 

Wanneer je je los maakt van wat zich op dit moment met de 
grootste nadruk aan economische, politieke en sociale problemen 
naar de voorgrond dringt, dan begint de vraag aan je te knagen of 
we niet eigenlijk een dieper liggende en al langer durende 
cultuurcrisis doormaken, waarvan die problemen symptomen zijn. Wij 
kunnen deze crisis bijvoorbeeld observeren in de manier waarop ons 
staatsbestel functioneert. Dit is een manifestatie van de 
rationalistische gedachtenwereld van de laatste drie eeuwen, 
waarvan de vruchten ons ruimschoots zijn toegevallen en waarvan 
de beperkingen ons nu parten gaan spelen. 

Het rationalisme probeerde de werkelijkheid te vangen in 
categorieën en abstracte begrippen, een werkwijze waarvan men 
veelal de beperkingen wel inzag maar die men probeerde te 
corrigeren door meer 'factoren' in de beschouwing te betrekken om 
zodoende recht te doen aan de 'complexiteit' van de werkelijkheid. 
Desondanks bleven de modellen waarin men de werkelijkheid trachtte 
te vangen steeds abstract van aard. 

Voor de staatsordening is in dit verband van belang dat de 
bureaucratie beschouwd kan worden als een op rationalistische 
grondslag georganiseerde overheid. Het beeld van de samenleving 
dat in de bureaucratische specialisaties verschijnt, is rationa
listisch-categoriserend van aard, en in zijn verkeer met de 
samenleving legt de overheid dit model aan de samenleving op. Mijn 
these is dat hiermee een beslissende beperking aan het overheids
handelen (zoals aan elk bureaucratisch handelen) is opgelegd, 
aangezien door geen manier van 'coördinatie' de uiteengelegde 
categorieën meer binnen de bureaucratie zelf tot een bevredigend 
geheel kunnen worden samengevoegd. En aangezien het parlement 
zich grotendeels aan de ambtelijke indelingen van de werkelijkheid 
houdt, geldt deze these evenzeer voor de werkzaamheden van het 
parlement en voor de ambtelijk-parlementaire betrekkingen. 

De grote kracht van specialisatie schuilt in het feit, dat 
hierdoor de complexiteit van vraagstukken tot hanteerbare 
proporties wordt gereduceerd. Die reductie van de complexiteit 
komt tot stand doordat systematisch alleen een klein aantal van de 
factoren die in concrete problemen een rol spelen in beschouwing 
wordt genomen en alle overige worden geëxternaliseerd. Sommige van 
de laatste kunnen object van onderzoek worden van een andere 
specialisatie enzovoorts. In feite worden problemen zo opnieuw 
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gedefinieerd, bijvoorbeeld tot een economisch of een sociologisch, 
of een politicologisch probleem. Een concrete maatschappelijke 
situatie is echter niet een economisch, sociologisch of politi
cologisch probleem; zij heeft zulke aspecten die alle zijn bepaald 
door de factoren, waarvan men de samenhang tracht vast te stellen. 
De samenhangen tussen factoren die behoren tot het onder
zoeksobject van verschillende specialistische disciplines vallen 
uit de boot van het zo georganiseerde wetenschappelijke onder
zoek. 

Op deze manier 1s de eenheid van de oorspronkelijke manier van 
wetenschapsbeoefening (in de vorm van filosofie) opgesplitst in 
een aantal afzonderlijke vakwetenschappen. In het verlengde 
daarvan zijn afzonderlijke gespecialiseerde onderzoeks- en 
opleidingsinstituten gesticht, waar nieuwe generaties van 
gespecialiseerde deskundigen in het vak worden bekwaamd, deels 
voor nieuw onderzoek, deels voor de toepassing daarvan, deels voor 
de opleiding van onderzoekers en toepassers. Op die manier 
ontstond ook de overtuiging, dat we op weg zijn naar een situa-
tie, waarin voor ieder probleem een daarbij passende deskundige 
zou bestaan die het zou kunnen oplossen. In die visie hoeft men 
zich over onbedoelde effecten van gekozen oplossingen geen grote 
zorgen te maken, want ook die zullen dan immers het onderwerp zijn 
of worden van competente deskundigen, die in verband daarmee 
rijzende problemen zullen oplossen. 

Dit is een oud en vertrouwd verhaal. Niemand gelooft er nu nog 
helemaal in: een deel van de mensen gelooft er helemaal niet meer 
in, een ander deel gelooft er nog zo'n beetje in, maar alleen 
voorzover men de positieve resultaten van de ontwikkeling al heeft 
gezien of voorzover althans de gespecialiseerde deskundigheid die 
hen moet voortbrengen al bestaat. Noch het volledig zich afkeren, 
noch het afwachtend volgen van ontwikkelingen wekt belangstelling 
voor de vraag, of er verbanden zijn tussen de bedoelde en de 
onbedoelde effecten die in dergelijke ontwikkelingen optreden. 
Ongewenste effecten worden telkens afzonderlijk, alnaargelang ZlJ 

zich aandienen, bij de horens gepakt. 
In plaats van analyses te maken en onderzoek te doen stelt men 

zich tevreden met globale opvattingen en ideologieën over de 
historische betekenis van het moderniseringsproces zoals zich dat 
in onze maatschappij voltrekt. Die opvattingen zijn, zoals was te 
voorspellen, in twee onverzoenlijke kampen verdeeld. Aan de ene 
kant staan de vooruitgangsop tirnis ten, die menen dat een onzicht-
bare hand achter onze ruggen om maakt dat de onbedoelde effecten 
van onze handelingen steeds een positieve uitkomst (zoals een 
survival of the fittest en een zo hoog mogelijk welvaartspeil) 
opleveren. Aan de andere kant staan diegenen die menen dat de 
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omstandigheden waaronder wij handelen zodanig zijn, dat de resul
tante van onze gezamenlijke activiteiten negatief en zelfs cumu
latief negatief is (zo bijvoorbeeld, dat de rijken steeds rijker, 
de armen steeds armer worden). 

De discussie tussen die standpunten levert geen vrucht op. Zij 
belem-mert bovendien het zicht op de vraag die moet worden 
onderzocht om te voorkomen dat de onbedoelde effecten van ons 
handelen de bedoelde overschaduwen, namelijk hoe die bedoelde en 
onbedoelde effecten (gedifferentieerd naar soorten en omstandig
heden) met elkaar samenhangen. In wat hier volgt geef ik drie 
voorbeelden van een dergelijke analyse. Het eerste heeft betrek
king op het functioneren van het marktsysteem, het tweede op het 
functioneren van de overheid, het derde op de rol van belangen
groepen. Daarmee wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. 
Aan de andere kant is het zo, dat noch die onvolledigheid, noch 
de gebrekkigheid van de analyses hun betekenis als voorbeelden 
teniet doet (1). 

Het marktsysteem 

Het marktsysteem is een vrijwel onmisbaar complement op een 
vergaande arbeidsverdeling in de vorm van specialisatie. De 
hoofdkenmerken van dit systeem zijn 
(1) de organisatorische scheiding van het produktie- en het 
consumptieproces (onder andere door het slaken van institutionele 
banden tussen producenten en klanten) en 
(2) het indirect op elkaar afstemmen van beide processen door 
middel van een prijsmechanisme. 

Op grond van het eerste kenmerk kunnen productie en con
sumptie afzonderlijk en naar eigen maatstaven van rationaliteit 
worden ontwikkeld. Het systeem opent zo een weg naar hogere 
welvaart en grotere individuele vrijheid. Dankzij het tweede 
kenmerk is de ontwikkeling mogelijk van een grote mate van 
variatie en flexibiliteit in het aanbod van goederen en diensten 
die nauw aansluiten bij de voorkeuren van de consumenten. 

Het marktstelsel is echter niet alleen een voedingsbodem voor 
het ontstaan van nieuwe mogelijkheden van productie en consumptie, 
ieder afzonderlijk en toch goed op elkaar afgestemd. Het levert 
ook een maatstaf van rationaliteit als een berekenbare verhouding 
van kosten en baten die moet worden gemaximaliseerd. Aan de hand 
hiervan kunnen de prestaties zowel van concrete systemen als van 
individuele deelnemers daar aan worden gemeten. Het systeem is op 
die manier effectief èn normatief: effectief als een onzichtbare 
hand die achter de rug van de individuele deelnemers om werkt, 
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normatief als een samenstel van spelregels voor die deelnemers en 
hun gedragingen. Wie naar andere maatstaven dan die van het 
systeem wil leven en daarnaar handelt, zet zichzelf buiten spel; 
hij doet en telt niet mee. Diegenen, voor wie huns ondanks geen 
plaats is in het produktieproces, komen onvrijwillig in dezelfde 
situatie terecht. Dat veroorzaakt zowel psychische identiteits-
als materiële bestaansproblemen die niet in en door het systeem, 
maar alleen daar buitenom kunnen worden bestreden. De fmanciële 
middelen daarvoor zullen niettemin door het systeem moeten worden 
geleverd. 

Op deze manier ontstaan onvermijdelijk spanningen en problemen 
in de toedeling van schaarse middelen, waarvoor nieuwe maatstaven 
moeten worden vastgesteld buiten de rationaliteitsnormen van het 
systeem om. Dat probleem is bekend en een onderwerp van discussie. 
Achter dit probleem liggen echter nog enkele andere problemen 
verscholen, namelijk in de eerste plaats de vraag, hoe en naar 
welke normen de voorzieningen voor de bestrijding van deze 
'externe' problemen moeten worden ingericht en, ten tweede, de 
vraag hoe de besluitvorming over deze voorzieningen moet plaats
vinden. Deze kwesties nijpen extra, omdat ook op dit gebied, voor 
een belangrijk deel als gevolg van gestegen welvaart, mobiliteit, 
mondigheid, zelfstandigheid en dergelijke, belangrijke verande-
ringen hebben plaatsgevonden en oude normen en waarden veel van 
hun vanzelfsprekendheid hebben verloren. De adequate opvattingen, 
gedragspatronen en normen moeten voor dit gebied nog worden 
gevonden, ontwikkeld, beproefd, verfijnd, bijgesteld enzovoorts. 
Die noodzakelijke vernieuwinngen scheppen onzekerheden en roepen 
vragen op, waar niet meteen antwoorden voor zijn te vinden. De 
kans is dan groot, dat men grijpt naar vormen en formules, die op 
een ander gebied zichzelf al hebben bewezen. Dat laatste is dan 
ook op grote schaal gebeurd. Bij de inrichting van de verzorgings
staat is in belangrijke mate teruggegrepen naar de maatstaven en 
vormen van het produktieproces, zoals die in het kader van het 
marktsysteem en op basis van arbeidsverdeling in de vorm van 
specialisatie waren ontwikkeld. Op het laatste kom ik terug in het 
vol-gende gedeelte van dit opstel dat gaat over de overheid. Nu 
wil ik nog iets zeggen over een verschil tussen de waarden die in 
het kader van het marktsysteem worden gerealiseerd en andere 
waarden die de hoofdrol spelen in de zorg van mensen voor zichzelf 
en voor elkaar. 

Het marktsysteem kan, op grond van zijn hierboven aangegeven 
kenmerken, alleen functioneren voor goederen en diensten waarvan 
de productie en consumptie niet zijn gebonden aan bepaalde 
personen of bepaalde relaties tussen personen. Van dat soort 
goederen en diensten kan de waarde nauwkeuriger en objectiever 
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worden bepaald door het prijsmechanisme van een markt dan op enige 
andere manier. Naarmate de produktie en de consumptie van goederen 
en diensten echter meer persoonsgebonden zijn, geldt dat minder. 
Naarmate dat minder geldt, zal de voorziening van de goederen en 
diensten ook op een andere manier moeten worden ingericht en hun 
waarde op een andere manier moeten worden bepaald. 

Ik geef twee voorbeelden. In de behoefte aan verplaatsing kan 
op een heel onpersoonlijke manier worden voorzien door transport
middelen ter beschikking te stellen. In de behoefte aan lichaams
beweging kan alleen door de consument zelf worden voorzien. Voed
sel met een bepaalde voedingswaarde kan worden geproduceerd en de 
consumptie daarvan worden gerealiseerd, zonder dat er enige 
persoonlijke relatie of band is tussen producent en consument. 
Zorg voor iemands welzijn daarentegen is in hoge mate afhankelijk 
van de kwaliteit van de relatie tussen een bepaalde verzorger en 
een bepaalde verzorgde. 

Uit deze voorbeelden blijkt nog het volgende. Ten eerste dat er 
twee soorten van persoonsgebonden goederen en diensten zijn: die 
waarvan het genot afhangt van het door de consument zelf geprodu
ceerd worden en die waarvan de waarde afhangt van een persoonlijke 
relatie tussen producent(en) en consument(en). Ten tweede, dat de 
duur van de relatie tussen personen van betekenis kan zijn voor de 
verwerkelijking van waarden. Een vluchtige ontmoeting, hoe inten-
sief ook, heeft een andere betekenis voor de betrokkenen dan een 
duurzame verhouding, hoe oppervlakkig ook. Ten derde moet worden 
gesignaleerd, dat de onderscheiding van persoonsgebonden en niet 
aan bepaalde personen gebonden waarden een analytische onder
scheiding is: in concrete gevallen kunnen beide waarden samen een 
rol spelen (denk aan het genot van een gezamenlijke treinreis of 
maaltijd). 

Welvaart wordt in onze maatschappij in overheersende mate 
gezien, beoogd en gemeten in termen van onpersoonlijke waarden. 
Andere waarden en vormen van welvaart worden verwaarloosd, vaak 
aan de realisatie van onpersoonlijke waarden ondergeschikt 
gemaakt, dat wil zeggen: geïnstrumentaliseerd. Een sprekend 
voorbeeld van dat laatste is de manier waarop op het ogenblik 
wordt omgesprongen met het recht. Vooral in het staatsrecht en in 
het strafrecht worden steeds vaker rechtmatigheidscriteria opzij 
geschoven ten gunste van doelmatigheidscriteria. De integrerende, 
het duurzaam vertrouwen van mensen in elkaar funderende taak van 
het recht wijkt zo steeds verder terug ten gunste van zijn 
ordenende, vooral zijn produktie- en consumptieprocessen ordenende 
taken (2). 
Overeenkomstige ontwikkelingen spelen zich af op andere terreinen, 
zoals de gezondheidszorg en de welzijnsvoorzieningen, het onder-
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wijs, de kinderbescherming. Hiermee kom ik echter al op het gebied 
van het tweede voorbeeld van een analyse van de culturele crisis 
waarin wij ons mijns inziens bevinden, namelijk die van het 
functioneren van de overheid. 

De overheid 

Ons sociale milieu is dicht bezet door organisaties. Hun verkeer 
speelt zich af op een markt, waarvoor regels worden gesteld door 
de overheid, oorspronkelijk met de terughoudendheid van een 
nachtwakerstaat, allengs meer en dieper ingrijpend op de manier 
van de verzorgingsstaat. Dat ingrijpen beoogde telkens gebleken 
tekortkomingen van het functioneren van het marktsysteem te 
corrigeren. Oogmerk en onbedoelde effecten waren daarbij echter 
lang niet altijd met elkaar in harmonie. 

Ik laat nu de onbedoelde effecten van afzonderlijke maatregelen 
en voorzieningen buiten beschouwing en concentreer mij op die van 
het stelsel in zijn geheel. Een hoofdkenmerk van zijn ontwikkeling 
is, dat deze zich heeft voltrokken naar de (economische en tech
nologische) rationaliteitsmaatstaven de de produktie van onper
soonlijke goederen en diensten. 

Hoofdbeginselen van rationalisatie in het productieproces zijn: 
(1) arbeidsverdeling in de vorm van specialisatie; 
(2) toepassiong van arbeids- en andere kostenbesparende technieken 

en 
(3) coördinatie van samenwerking door programmering vooraf van 

gestandaardiseerde verrichtingen. 
Dat laatste vergt een gebureaucratiseerde administratie. Het 
volgens deze beginselen ontwikkelde stelsel heeft niet alleen 
grote successen geboekt in termen van produktiviteits- en wel
vaartsverhoging, het heeft zich ook voortgeplant op terreinen waar 
heel andere maatstaven op hun plaats zijn dan die passen op de 
produktie van onpersoonlijke goederen en diensten. Het zaad voor 
de kunstmatige inseminatie was een vooral door de natuurwetenschap 
geïnspireerde vorm van instrumenteel en technologisch denken, de 
draagmoeder vooral de overheid. 

Het instrumentele denken slaat op twee manieren toe in de 
organisatie van de overheidstaken: door de bureaucratisering van 
het ambtelijke apparaat en door het in toenemende mate toekennen 
van een rol aan specialistische deskundigen in de besluitvorming 
(ten koste van enerzijds juristen en zgn. 'mensen van de praktijk' 
en anderzijds uitvoerders en veldwerkers). 

Onder bureaucratisering moet niet alleen worden verstaan de 
invoering van een bepaalde organisatiestructuur in de vorm van een 
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hark en met nauwkeurig ten opzichte van elkaar afgebakende taken 
en bevoegdheden en overwegend hiërarchische verhoudingen. Daarbij 
moet ook worden gedacht aan een strikt geprogrammeerde manier 
van werken (in het bijzonder van verwerven en verwerken van infor
matie, van besluitvorming en van instructie en controle op de 
uitvoering van beleid). Daarbij horen ook standaardisering van 
gedragingen en zoveel mogelijk schriftelijke behandeling van zaken 
(samen: zoveel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde formulerin
gen op gestandaardiseerde formulieren). 

Informatieverwerving vindt in dit kader plaats doordat de 
sociale processen waarop het beleid zich richt, eerst volgens een 
vooraf gemaakt patroon worden opgeknipt in kleine stukken van 
verschillende soort. Het vergaren van de zo gedefmieerde soorten 
gegevens is per soort opgedragen aan een afdeling aan de voet van 
de organisatie. De verwerking van deze gegevens tot beleids
informatie vindt plaats op telkens hogere echelons die, volgens 
eveneens van tevoren bepaalde criteria uit de van verschillende 
afdelingen afkomstige berichten het relevante selecteren en die 
gegevens op een hoger niveau van abstractie met elkaar verenigen 
in een rapport dat, samen met andere rapporten op een volgende 
schrijftafel, op een weer hoger niveau van abstractie (zoveel 
mogelijk gekwantificeerd) met bepaalde maatregelen moet worden 
gecorreleerd. Nadat de kostprijs van die maatregelen is vast-
gesteld, kan de bepaling van het beleid zich dan beperken tot het 
verdelen van middelen over verschillende soorten maatregelen. 

De kracht van een dergelijke organisatie van werkzaamheden in 
termen van nauwkeurigheid, berekenbaarheid en controleerbaarheid 
van de uitvoering van beleid is duidelijk. Het grote nadeel ervan 
is, dat men altijd alleen die informatie binnenhaalt, waarvan men 
heeft kunnen voorzien dat hij van belang zou zijn en deze alleen 
verwerkt op de manier die men daarvoor op grond van een vooraf 
gemaakte analyse de juiste achtte. Alles wat overigens in de 
omgeving wordt waargenomen kan alleen hetzij als ruis, hetzij als 
incidenten in het proces worden opgenomen. Op het eerste zal men 
met het fijner afstemmen van het apparaat, op het laatste met ad 
hoc maatregelen reageren. Het leervermogen van een zo ingerichte 
organisatie is daardoor gering. 

Dat negatieve effect wordt niet verkleind, in veel gevallen zal 
het daarentegen worden versterkt door de inschakeling van specia
listische deskundigen. Iedere specialist zal immers van een 
sociaal probleem alleen het met zijn deskundigheid correspon
derende aspect bezien en dat vervolgens op zijn manier analyseren. 
Zijn inbreng, hoe deskundig ook, zal daardoor nieuwe problemen 
scheppen in de verwerking van alle toegevoerde informatie tot voor 
het nemen van beleidsbeslissingen bruikbare gegevens. Vaak zal dat 
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dwingen tot een nog hoger abstractieniveau op te klimmen dan men 
zonder dat al moest doen om verschillende soorten gegevens op een 
gemeenschappelijke noemer -te brengen. 

Organisaties die op de geschetste manier zijn opgezet hebben 
kortom een ingebouwde tendentie besluiten te nemen op grond van 
abstracte gegevens en alleen rekening te houden met de door hen 
bedoelde effecten en de daaraan verbonden kosten. Hoe nauwkeurig 
en betrouwbaar die besluitvorming ook verloopt, de kans op mis
slagen is daarbij groot, met onbedoelde effecten zal niet of 
weinig rekening worden gehouden. Op onvoorziene gebeurtenissen zal 
telkens met ad hoc maatregelen worden gereageerd. De mogelijkheden 
om van gemaakte fouten te leren zijn gering. 

Organisaties van deze soort missen met andere woorden de 
mogelijkheid om te bepalen hoe zij hun werkwijze zouden moeten 
veranderen om beter geïnformeerd te worden. Zij kunnen zelf het 
verband tussen de vertekeningen die optreden in hun informatie en 
de manier waarop zij zijn ingericht en functioneren niet 
constateren. Wordt de discrepantie tussen bedoelde en werkelijke 
effecten van het beleid te groot om deze laatste nog langer met 
ad hoc maatregelen af te handelen, dan is men gedwongen de hulp 
van externe adviseurs in te roepen. (De Commissie Vonhoff is een 
voorbeeld uit vele.) Aangezien echter ook de zo verkregen 
informatie niet goed in een bureaucratisch opgezette organisatie 
kan worden verwerkt, zal dat in veel gevallen maar een aanloop 
zijn naar een volgende fase, waarin taken die de organisatie niet 
met succes blijkt uit te voeren worden afgestoten en overgelaten 
aan anderen (in het geval van overheidsorganisaties aan het 
particuliere initiatief). Dat daarbij deels overeenkomstige, deels 
andere problemen zullen optreden, waaronder de problemen die de 
reden waren om de overheid met de desbetreffende taken te 
belasten, is een kwestie die tot een nog verderaf gelegen moment 
kan worden opgeschoven. Op dat moment kan de cyclus opnieuw 
beginnen. 

Aangezien het verband tussen het falen en de inrichting van de 
overheidsorganisatie tot dusverre systematisch buiten beschouwing 
is gelaten, is het allerminst zeker dat men de overheidsorganen 
dan niet weer op dezelfde voet zal inrichten als vroeger. 

Belangengroepen 

Deels om het geschetste tang-op-varken syndroom van het overheids
optreden tegen te gaan, deels ook om onder andere daardoor gesti
muleerde democratiseringsverlangens op te vangen, is vooral sedert 
de 60-er jaren ernaar gestreefd belangengroepen in de besluit-
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vorming van overheidsorganen in te schakelen. Men verwachtte 
bovendien, dat hieraan een grotere bereidheid tot medewerking aan 
de uitvoering van overheidsmaatregelen door belanghebbenden vast 
zou zitten. In feite heeft ook dit streven, doordat het werk 
gekoppeld was aan de hierboven aangegeven organisatorische opzet 
van de overheid, vooral andere effecten gehad. 

In de eerste plaats heeft het betrekken van belangengroepen in 
de beleidsvoorbereiding en besluitvorming van de · overheid de toch 
al bestaande tendentie versterkt de activiteiten, zowel van de 
overheid als van de burgers, op te splitsen en in te richten met 
het oog op afzonderlijke deelbelangen, ook wanneer het gaat om 
aspecten van een gemeenschappelijk belang en wanneer het gaat om 
verschillende belangen van dezelfde mensen. Zo ontstonden bij
voorbeeld binnen het gebied van de gezondheidszorg afzonderlijke 
organisaties voor hartpatiënten, longpatiënten, nierpatiënten, 
rheumapatiënten, kankerpatiënten enz., alsof dat niet organen zijn 
van één lichaam en aandoeningen die ieder kunnen treffen. Maar 
bovendien organisaties van artsen, verplegers en andere para
medische functionarissen, ziekenhuizen en andere verzorgings
instellingen, die allemaal optreden als concurrenten van elkaar 
voor invloed op het volksgezondheidsbeleid. 

Aangezien dit beleid in belangrijke mate wordt uitgedrukt m 
toewijzingen van geldbedragen voor afzonderlijke beleidsdoelstel-
lingen, wordt die invloed voor een groot deel vertaald in eisen en 
aanspraken op een aandeel in geld uit de gemeenschappelijke begro
tingspost. Per slot van rekening wordt in de uitvoering van het 
beleid gewerkt met afzonderlij-ke, nauwkeurig van elkaar afgeba
kende potten en potjes. Het voeren van een totaalbeleid door de 
centrale instanties verstart steeds meer tot het hanteren van 
vaste verdeelsleutels. Overhevelingen uit de ene pot naar de 
andere stuiten op de grootst mogelijke weerstanden. Iedere be
beheerder van een deelpotje waakt daarover alsof het gaat om het 
verdedigen van verworven rechten. Hij wordt daarin gesterkt door 
het besef, dat van zijn optreden de werkgelegenheid en de lonen 
afhangen van de in zijn tak van dienst werkzame professionele 
krachten, die evenmin nalaten georganiseerd voor hun deelbelangen 
op te komen. 

Belangengroepen komen niet alleen op voor hun aandeel van de 
nationale koek, zij streven ook naar erkenning en bescherming van 
de belangen van henzelf en/of hun elienten door wettelijke 
regelingen. Het ontwerpen van zulke regelingen berust in hoofdzaak 
bij (in onderdelen van het beleid) gespecialiseerde ambtelijke 
deskundigen. Deze zijn erop uit met zo nauwkeurig mogelijk gekozen 
formuleringen zoveel mogelijk de teclmisch en financieel juiste 
uitvoering van het beleid vast te leggen en te verzekeren. 
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Aangezien de ambtelijke instanties ieder maar voor een deel van 
het beleid verantwoordelijk zijn, zullen zij niet of weinig met 
elkaars regelingen rekening houden. Het maatschappelijke gebeuren 
wordt zo overdekt met een web van gedetailleerde voorschriften en 
regelingen. 

Het beleid loopt vast in cijfermatige koppelingen, ingewikkelde 
regelingen en onoverzichtelijke netwerken van instanties en belan
genorganisaties. Het raakt los van de concrete behoeften van de 
mensen om wie het gaat. Bovendien dringt repressief en curatief 
beleid steeds meer preventieve en positieve maatregelen naar de 
achtergrond. Van een integraal beleid, waarin rekening wordt 
gehouden met de verbanden tussen individuele en sociale problemen 
aan de ene kant, de verschillende daarvoor bestemde voorzieningen 
aan de andere kant, is geen sprake meer. 

Afronding 

Onze maatschappij IS m overheersende mate gericht op het 
verwerkelijken van onpersoonlijke waarden. Dit geldt zowel voor 
het marktsysteem als voor de organisatie van de overheid. Bij de 
overheid wordt het effect hiervan vooral bepaald door de rationa
listische en specialistische manier waarop de werkelijkheid wordt 
waargenomen en in de bureaucratie verwerkt. De belangrijke vraag 
is tegen deze achtergrond niet of er meer of minder overheid in de 
samenleving moet komen. De vraag is, hoe door een betere gericht
heid op de samenleving diezelfde overheid de coördinatieproblemen 
waarmee zij nu kampt, kan overwinnen, en daarmee tegelijkertijd 
een bijdrage kan leveren tot het verwerkelijken van persoons
gebonden waarden. 

NOTEN 

1) Zie voor een uitvoerigere uiteenzetting van die analyses 
J.F.Glastra van Loon, De ijdelheid van beslissingen. 
Leiden/ Antwerpen, 1987. 

2) Zie: A.C.'t Hart, Instrumentalisme en strafrechtelijk beleid, 
in M.A.P.Bovens e.a., Rechtsstaat en sturing. Zwolle, 1987. 

3) Vgl. J.A.A.van Doorn. 
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VERNIEUWINGSRITUELEN EN TRANSFORMATIE 
IN HET OPENBAAR BESTUUR 

Prof.Dr. M.R. van Gils 

In deze bijdrage staat het thema van de actieve overheid centraal. 
Aan de keuze van de titel lijkt de premisse ten grondslag te 
liggen dat de overheid inderdaad actief is, zich als zodanig 
gedraagt, maar dat over de wenselijkheid van de mate van actief 
zijn discussie gewenst is. 

In het taalgebruik heeft het begrip actief een positieve klank. 
Het suggereert dynamiek, beweging en staat tegenover verstarring, 
gezapigheid en status quo. "Ministeries in beweging" luidde de kop 
van een grote personeelsadvertentie in enkele landelijke dagbla
den, waaruit moge blijken dat ook de overheid streeft naar een 
aansprekend 'corporate image' waarin vernieuwing, dynamiek, etc. 
centraal staat. 

In de alom geprezen Van Dale van 1975 wordt actief omschreven 
als: 'werkzaam, bedrijvend'. Als voorbeeld wordt gegeven: "Deze 
ambtenaar is zeer actief', waarmee bedoeld wordt "deze ambtenaar 
is toegewijd en flink". Verrassend hier is de wat statistische 
interpretatie van het begrip actief. 

Het begrip actief geeft aanleiding tot een aantal vragen: 
a) Vanuit welk kader wordt de inhoud van het actief zijn 

bepaald? Immers inhoud krijgt betekenis vanuit een bepaalde 
context. een context die kan bestaan uit ervaringen en 
gewoontes, een visie op wat men wil bereiken, etc. 

b) Welke basisveronderstellingen liggen aan het handelen van de 
overheid ten grondslag? 
Als gepleit zou worden voor veranderingen in de wijze van 

handelen van de overheid betekent dat tegelijkertijd dat een claim 
wordt gelegd op het vermogen uit de eigen constructie van de 
werkelijkheid te stappen. Het engelse begrip 'to reframe' geeft 
dit goed weer. Het is niet zozeer de inhoud van het handelen wat 
daarbij verandert, maar vooral het kader, de context waarin inhoud 
betekenis krijgt. 

Van Vught (1987) geeft elementen van deze basisveronderstel
lingen als hij duidt op de dominantie in het overheidsdenken van 
het Cartesiaanse rationalisme. Dit rationalisme komt tot uitdruk
king in de ftlosofie van de maakbaarheid van de samenleving. een 
filosofie waarin, zoals Van Vught stelt, de aandacht gericht is op 
de menselijke mogelijkheden om de sociale omgeving te ordenen. Een 
andere term hiervoor is het 'constructivisme', een mechanistische 
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benadering van de werkelijkheid. Gezocht wordt daarbij naar 
fundamentele wetten waarop kennis dient te berusten en waarbij 
verschijnselen gereduceerd worden naar één niveau van uitleg. 

In de bedrijfskunde en de bestuurskundige management- en 
organisatieliteratuur, welke geënt is op de klassieke industriële 
structuren, is dit mechanistische wereldbeeld terug te vinden. 
Theorie en praktijk versterken elkaar derhalve voor wat betreft de 
vermeende relevantie van de basisveronderstellingen. Kernbegrip-
pen daarbij zijn onder meer het streven naar beheersing, planmatig 
handelen, 'blue-print'-achtige benadering, vermijden van onzeker-
heid, stimulus-response, hierarchie, etc. 

De klemmende vraag die zich meer en meer naar voren dringt 1s 
of het conceptuele kader waarin het organisatiehandelen geplaatst 
is nog voldoende houvast geeft waar het gaat om het managen van de 
toekomst. Een toekomst waarvan een markant kenmerk is de geleide
lijke overgang van een industriële economie naar een diensten
economie, ook wel informatie-economie genoemd. 

Als deze overgang naar een andere economie als beeld 
geaccepteerd wordt betekent dat tegelijkertijd dat het actieve 
handelen van de overheid bekeken dient te worden vanuit de, op 
zich nog onzekere, kenmerken van het plaatsvindende transformatie
proces. Evenzeer geldt dat voor de beoordeling van de effecten van 
het overheidshandelen. Passen die effecten in een visie op de 
toekomst? 

In deze bijdrage wordt de verschuiving zoals hiervoor geschetst 
als uitgangspunt genomen en daarmee als kader om van daaruit naar 
de actieve overheid te kijken. 

Punten die daarbij aandacht krijgen zijn onder meer: 
a) Het inspelen op de 'logies of change', de dynamiek van het 

veranderingsproces vereist het vermogen tot zelf-regulering, 
tot zelf-vernieuwing; 

b) Vernieuwing betekent de noodzaak om uit de bestaande werke
lijkheidsconstructie te stappen, en de ervaring en kennis in 
een nieuw kader te plaatsen. "The 'shadows' we see on the wall 
in front of us come from the flashlight we hold behind us" 
(Nicoll, 1984, blz. 5). Hiermee wordt bedoeld dat ons paradigma 
de ervaring bepaalt; 

c) De vraag of naast het klassieke paradigma zich een nieuw 
paradigma aandient, dat aansluit bij de overgang van de 
industriële naar de diensten/informatie-economie; 

d) De betekenis van de vraag naar de identiteit van de overheid. 
Wie en wat is de overheid eigenlijk, waar staat zij voor, wat 
zijn haar kerntaken? 

e) Het belang van V1s1e en perspectief, als context om het hier 
en nu te managen. Visie en perspectief dwingen tot een 
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kritische reflectie op de eigen identiteit en daarmee op de 
essentie van de toevoegende waarde aan de samenleving. Visie 
maakt zichtbaar wat er nu moet gebeuren om die visie te 
realiseren. 
De vraag van de effecten van het overheidshandelen kan eveneens 

benaderd worden door na te gaan hoe de overheid zich zelf repre
senteert naar de samenleving toe, welk beeld het handelen van de 
overheid oproept. Immers in de wijze waarop de overheid zich in 
die samenleving manifesteert, maakt zij duidelijk hoe open of hoe 
egocentrisch zij ten opzichte van die samenleving staat. 

Vanuit een open opstelling is de overheid in staat zich een 
beeld te vormen van zichzelf. Er vanuit gaande dat voor de 
overheid de samenleving geen 'world out there' is, betekent dat 
dat de overheid eerst een beeld van zichzelf dient te hebben, om 
zijn eigen omgeving te kunnen begrijpen. Elk beeld van de omgeving 
is vanuit die optiek een projectie van de eigen identiteit, het 
beeld dat een organisatie van zichzelf heeft (Morgan, 1986, blz. 
243). 

Sommige organisaties hebben moeite te zien hoe zij zelf deel 
zijn van een groter geheel. Morgan spreekt hierbij van egocen
trische organisaties, dat wil zeggen organisaties die met zichzelf 
gepreoccupeerd zijn, die hun eigen belang overaccentueren, die hun 
beeld van de werkelijkheid aan anderen willen opleggen, die hun 
eigen identiteit niet ter discussie willen stellen. De egocen-
trische organisatie plaatst zich tegenover de buitenwereld; 
binnen- en buitenwereld zijn hier sterk gescheiden. 

Het is duidelijk dat voor dit laatste type organisatie het 
vrijwel onmogelijk is de cliënt, de consument als vertrekpunt te 
nemen voor te voeren beleid, het moeilijk is zich te verdiepen in 
de vraag voor wie men werkt en waarom, zich te verbinden met de 
vragen van de ander en van daaruit trachten toevoegende waarde te 
bieden. 

De egocentrische organisatie legt haar beeld aan de buiten
wereld op, maar is tegelijk ongevoelig voor de signalen die haar 
uit deze 'world out there' bereiken. Uiteindelijke betekent dit 
een verstarring van relaties en van ontwikkeling. 

De vraag naar de effecten van de actieve overheid kan daarmee 
geplaatst worden tegen de mate waarin een egocentrische instelling 
centraal staat, dan wel hoe de overheid in haar projecties zicht-
baar maakt één geheel te vormen met die buitenwereld. Onmiskenbaar 
bestaan hier grote verschillen tussen Ministeries, provincies en 
gemeentes. Deze vraag is minder abstract dan zij wellicht op het 
eerste gezicht lijkt. Immers èn de overheid èn politiek worstelen 
met de erfenissen van het verleden, waarin de maakbaarheid van de 
samenleving een centraal uitgangspunt centraal vormde, waarin de 
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wereld beschouwd werd als een serie van elementen en processen die 
gereduceerd konden worden tot wetten over hun relaties. Het is het 
mechanistische en reductionistische wereldbeeld, dat uiteraard ook 
in de wetenschap is terug te vinden. Een wereldbeeld waarin 
complexiteit de optelsom is van eenvoudige entiteiten. 

De sterke groei van de ministeries stamt met name uit de 
zeventiger jaren en heeft een proliferatie van nieuwe taken 
teweeggebracht, met de daarmee gepaard gaande specialisaties. Op 
basis van het vertrouwen in de maakbaarheidsfilosfie is veel macht 
naar met name Ministeries toegevloeid. Macht zowel gebaseerd op 
legitimiteit, dus maatschappelijke erkenning, als op basis van de 
beschikking over schaarse middelen. De jaren tachtig hebben een 
kentering in denken met zich meegebracht. Een kentering die de 
identiteit van de overheid en het hieraan ontleende handelen, ter 
discussie stelt. 

Maatschappelijke context 

De maatschappelijke context van de overheid wordt in de tachtiger 
jaren gedomineerd door technologische ontwikkelingen en de daaruit 
voortvloeiende economische discontinuïteiten. De discontinue en 
schaarse technologische doorbraken creëren een periode van gisting 
gericht op incrementele innovatie van processen en producten. Deze 
incrementele innovatie leidt tot discontinuïteit in het aanbod van 
producten en diensten, tot substitutie van producten, tot 
vernietiging van bestaande vaardigheden, maar ook tot het 
voortbouwen op beschikbare vaardigheden. Het gehele proces 
kenmerkt zich door een hoge mate van ambiguïteit en onzekerheid. 

De huidige periode van vernieuwing word wel getypeerd als de 
overgang van een industriële economie (primair volume gericht) 
naar een diensten- en informatie-economie (kwaliteit staat 
centraal). Het proces van verandering is diffuus en gaat gepaard 
met een 'mismatch of skills, capita! stock and institutions to the 
circumstances of the times' (Schwartz en Saville, 1986, blz. 32). 

Dat dit proces zich niet keurig voltrekt binnen de grenzen van 
een land is alom bekend en de term globalisering van de economie 
beeldt dit uit. Dit laat onverlet dat er nog voldoende landen zijn 
die menen dit evolutionaire proces te kunnen sturen op basis van 
protectionistische maatregelen en nationalistische overwegingen. 

De kernvraag is hoe instituties en organisaties op dit proces 
kunnen inspelen, mee vorm eraan kunnen geven. Een inspelen niet 
op basis van van te voren ontwikkelde planning die afwijkingen 
niet toelaat. Dit zou een ontkenning zijn van de eigen dynamiek 
en onbepaaldheid van de zich ontvouwende processen. 
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Een van de dilemma's waarmee we in een dergelijk proces 
geconfronteerd worden is dat we de toekomst vorm en inhoud willen 
geven op basis van bestuursmodellen en de daaraan gerelateerde 
waarden en normen, die geënt zijn op het verleden. 

Het klassieke managementparadigma, is daarbij het ter 
beschikking staande instrumentarium en tegelijk het kader om de 
toekomst te managen. Een weinig comfortabel idee, immers dat zou 
betekenen dat wij de toekomst telkens plaatsen in de context van 
het verleden, wat evenwel wezenlijke doorbraken blokkeert. 

De vraag die tegen de achtergrond van de verschuivingen 
centraal staat wordt door Davis scherp verwoord als hij stelt: 
"Given the kind of business that we intend to be, what are the 
appropriate structures, systems, people and corporate values for 
that business? How do they differ from the current ones? What 
steps are necessary to move them from here and there" (Davis, 
1987, blz. 30). Davis laat op fascinerende wijze zien hoe 
klassieke begrippen als tijd, ruimte en materie onder invloed van 
de economische verschuivingen een nieuwe betekenis krijgen, hoe ze 
vanuit een klassieke opvatting als beperking van mogelijkheden nu 
betekenis krijgen als strategisch relevante middelen. Hij wijst 
daarbij op het belang en ook de mogelijkheden van 'zero-based 
time', het reduceren van wacht- en doorlooptijden; de betekenis 
van 'any time', wat inhoudt dat de consument levering van 
producten en diensten verwacht in zijn tijdskader en niet vanuit 
het tijdskader van de leverancier. 

Als de afstand tot de bestaande organisatie te groot is, 
betekent dat het mislukken van de strategie. Strategie is dan niet 
anders dan 'wishful thinking'. 

De hier gesignaleerde verschuivingen hebben consequenties voor 
de strategie, het beleid van organisaties. Daarbij is het wel van 
belang in welke kaders, werkelijkheidsbeelden deze strategie haar 
voedingsbodem vindt. 

Strategie is altijd toekomstgericht, loopt op de bestaande 
organisatie vooruit. De kwaliteit van de bestaande organisatie 
bepaalt het falen en slagen van elke strategie. De kwaliteit van 
een organisatie komt tot uitdrukking in het vermogen leren te 
leren, waarmee tegelijkertijd de basis wordt gelegd voor flexi
biliteit en vernieuwing. 

Verleden, heden en toekomst zijn nauw met elkaar verbonden. 
Daarmee is niet gezegd dat het verleden per definitie de toekomst 
bepaalt. Dat is wel het geval als de gewenste toekomst telkens 
weer in de kaders van het heden of verleden wordt geplaatst. In 
dat geval kan er geen sprake zijn van vernieuwing, hooguit 'meer 
van hetzelfde'. De kracht ligt in het doorbreken van de knellende 
banden van werkelijkheidsbeelden die door de tijd achterhaald 
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kunnen zijn. Hier doet zich het probleem voor van 'niet weten dat 
men niet weet'. De kracht van vernieuwing ligt in de erkenning van 
'weten dat men niet weet', daar ligt de basis van creativiteit. 
Evenzeer is een blokkade 'weten dat men weet', immers dat betekent 
dat beschikbare kennis alleen uitgebouwd wordt, maar niet 
wezenlijk vernieuwd. 

Een illustratie hiervan geeft het rapport 'schuivende panelen' 
van de P.v.d.A. Een rapport dat een weg tracht uit te stippelen en 
daarbij niet schroomt afwijkende (van het verleden) standpunten in 
te nemen, maar tegelijk oploopt tegen de identiteit van een partij 
welke (nog?) niet ter discussie mag staan. Het rapport tracht 
nieuwe inhoudelijke kaders te creëren, maar lijkt op te lopen 
tegen het beeld dat de partij van zichzelf heeft. Een partij 
waarin de sleutelposities bezet worden door personen die zelf in 
de zeventiger jaren de basis hebben gelegd voor een vernieuwing 
van de identiteit van hun partij, maar nu moeite hebben dit weer 
ter discussie te stellen. Het verzet tegen voornoemd rapport geeft 
aan dat de afstand tussen strategie en organisatie groot is, wat 
doorbraken in visie en denken niet eenvoudig maakt. 

Wat hier gesteld wordt over de P.v.d.A. geldt uiteraard 
evenzeer voor de andere politieke partijen. Daarbij valt op dat 
politieke partijen zich vooral bezighouden met de inhoud van wat 
politiek relevant is, van wat moet gebeuren, maar zelden met de 
context waarin beoogde vernieuwingen kunnen plaatsvinden. Het 
lijkt erop alsof eerst de inhoud van het programma wordt 
geschreven en daarna als voorwoord de context wordt toegevoegd, 
terwijl de omgekeerde volgorde wenselijker lijkt. Partijpro
gramma's kenmerken zich vaak door of gebrek aan visie, of een 
visie die niet verder gaat dan het doortrekken van de lijn 
verleden-heden-toekomst. Tegen de achtergrond van de 
maatschappelijke transformaties die zich manifesteren een 
opvallend fenomeen. De 'andere politiek' van D66 is allang niet 
meer anders als de partij niet zichtbaar maakt waar zij voor wil 
staan in deze samenleving. Naarmate de doorloopsnelheid van 
veranderingen korter wordt, wordt ook van politieke partijen een 
hoge mate van geestelijke flexibliteit verwacht. 

Tegenover de klassieke visie op strategie - de extrapolatie uit 
het verleden - plaatst Davis een visie die meer aansluit op de 
context van de nieuwe, zij het nog diffuse economische orde: "The 
only way an organization's leaders can get there (the objectives 
of the strategy) from here (the current organization) is to lead 
from a place in time that assures you are already there, and that 
is determined even though it hasn't happerred yet". (Davis, 1987, 
blz. 25). 

Hier nu komt de betekenis van visie, van perspectief naar 
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voren. Vanuit de VISie wordt gekeken naar het heden om na te gaan 
wat er gedaan moet worden om deze te realiseren. Visie vraagt om 
betrokkenheid. "To know sarnething requires engagement with it so 
that it is seen in the context of our concerns, and multiple 
perspectives so that we are not blinded by our own biases. This 
acknowledgement of the inescapability of perspective is very 
different from the attempt to gain objectivity by abstracting from 
all perspectives". (Schwartz en Ogilvy, 1979, blz. 16). 

Rituelen 

In de afgelopen jaren zijn door de overheid een aantal 'grote 
operaties' geëntameerd gericht op het versterken van het 
functioneren van de overheid. Voorbeelden zijn de herstructurering 
op basis van de Commisie Vonhoff, de deregulering en de 
privatisering. Men kan zijn twijfels hebben over de uitkomsten van 
deze in gang gezette processen. March en Olson spreken in dat 
kader van 'reorganization rhetoric' (March en Olson, 1983, blz. 
282). Hun analyse van 'comprehensive reorganization' gedurende de 
twintigste eeuw in de Verenigde Staten laat zien dat daar weinig 
effect van uitgegaan is op efficiëncy en effectiviteit. Een 
belangrijke factor daarbij lijkt te zijn het ontbreken van een 
visie op de essentie van de kerntaken van een overheidsapparaat, 
het ontbreken van een reeel perspectief op de richting die men uit 
wil gaan. Juist dit ontbreken van een perspectief verengt elke 
reorganisatie tot efficiëntievragen, leidt ertoe dat van binnen 
uit de organisatie de beoogde veranderingen meer gezien worden als 
een negatieve sanctie op het handelen van medewerkers ('hebben we 
het dan niet goed gedaan') in plaats van een uitdaging voor de 
toekomst. In een cultuur die gebaseerd is op beheersing, waarin 
weinig ruimte bestaat voor onzekerheid, moeten deze 
structuurmaatregelen welhaast vastlopen. 

Een soortgelijke twijfel kan geuit worden voor wat betreft het 
stimuleren van een meer 'managerial approach' bij de 
bedrijfsvoering, waarvoor momenteel binnen de overheid veel 
belangstelling bestaat. Zolang het stimuleren van een modern 
management-instrumentarium op het inhoudelijk niveau van een 
industriële economie blijft hangen, kan dat betekenen dat de 
ruimte ontbreekt voor het stimuleren van zoekprocessen naar nieuwe 
modellen van management en organisatie die meer geëquipeerd zijn 
voor de vraagstukken waar de samenleving mee geconfronteerd wordt. 

Als een 'managerial approach' gestalte moet krijgen binnen een 
vaststaande context, zal blijken dat de effecten ervan te 
verwaarlozen zijn. Als alle tot nu toe tot stand gekomen pogingen 
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structurele vernieuwing (herstructurering, deregulering, etc.) 
niet of nauwelijks de beoogde effecten opleveren geeft dat te 
denken. Wat overblijft als zwaktebod, als wellicht enige uitweg, 
is de systematische afslanking van het apparaat, met alle 
frustraties van dien en met de reële mogelijkheid dat op termijn 
zal blijken dat weliswaar velen die door de voordeur moesten 
vertrekken, toch weer door de achterdeur binnenkomen. 

De methode van de afslanking zal daarbij lang in het geheugen 
van de medewerkers blijven hangen en tot in jaren er toe leiden 
dat weerstanden tegen verandering het kenmerk van de 
overheidsorganisatie zijn. Afslanking zonder perspectief op een 
andere overheid is een weinig motiverend uitgangspunt. 

Een ander voorbeeld, dat ik uit eigen ervaring mee heb mogen 
maken betreft de Herstructurering Landelijke Organisaties op het 
Welzijnsterrein. Een proces dat nu ruim tien jaar mensen in 
onzekerheid laat over de toekomst van hun functie, al tien jaar 
mensen afhoudt van hun werkelijke werk omdat de aandacht zich 
richt op de herstructurering, en de belangenstrijd die zich daarom 
heen afspeelt. 

Een aantal zaken vallen in een dergelijk proces op: 
a) het denken in structuren overheerst; 
b) het structuurdenken staat op zich en is op onduidelijke wijze 

gekoppeld aan een visie op de toekomst van koepelorganisaties 
in relatie tot de ontwikkelingen van de eigen werksoort. Dit 
leidt ertoe dat herstructurering wordt ervaren als een kille 
sanering; 

c) herstructurering wordt als een mechanistisch gebeuren 
opgevat, als een 'blue printachtige' exercitie. Rapporten 
dienen 'waterdicht' te zijn, wat per definitie in dergelijke 
ontwikkelingsprocessen onmogelijk is. Omdat de rapporten 
niet waterdicht zijn, wordt gezocht naar het inbouwen van 
onzekerheden, maar tegelijkertijd elke vernieuwing 
geblokkeerd. 
In de bcleidsarena die zich rondom elke herstructurering vormt 

staan beheersing, planning en reductie van onzekerheden in het 
proces centraal. Voor onzekerheden worden garanties gezocht. De 
paradox is dat onder het mom van zorgvuldigheid, het uiteindelijke 
resultaat is dat onzorgvuldig met de belangen van mensen wordt 
omgesprongen. 

Een recent voorbeeld hoe het bestaande denken doorspeelt in 
het vormgeven van complexe heroriëntaties betreft de fmanciële 
budgettering van de Sociale Werkvoorziening. De noodzaak en 
wenselijkheid van de fmanciële budgettering staat niet ter 
discussie, wel de wijze waarop deze operatie gestalte krijgt. 

Allereerst valt op dat het project vooral gedefinieerd wordt 
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als een financiële operatie, niet als een strategische heroriën
tatie op de Sociale Werkvoorziening zelf. Daarmee wordt de 
operatie al in een beperkte context geplaatst die de handelings-
vrijheid van de Sociale Werkvoorziening zal inperken. Vanuit het 
beeld van een financiële operatie is de stap naar decentralisatie 
en deregulering snel gezet. De gemeentes krijgen nu de verant
woordelijkheid. 

Wat opvalt is dat er bij de ontwerp-wetgeving door de overheid 
nauwelijks vanuit de Sociale Werkvoorziening zelf gedacht is. Wat 
zijn voor de Sociale Werkvoorziening condities die het mogelijk 
maken de effecten van de budgettering op te vangen en de doel
stellingen van deze voorziening te realiseren. Past daarin de rol 
die thans aan de gemeentes wordt toebedeeld? Is nagegaan onder 
welke condities de Sociale Werkgemeenschappen het beste hun 
maatschappelijke taak kunnen uitoefenen? Een taak bovendien die 
gerealiseerd dient te worden in een marktsituatie, met alle eisen 
die dit stelt aan flexibiliteit en vernieuwend vermogen. In 
hoeverre zijn alternatieven overwogen, bijvoorbeeld een 
zelfstandig bestuursorgaan. 

Het beeld dat deze financiële operatie oproept is het afdraaien 
van een standaardprogramma, te weten decentralisering en deregu
lering gericht op het dichtschroeien van open-eind fmancieringen. 
De vraag of dat standaardprogramma wezenlijk aansluit bij de 
essentie van de Sociale Werkvoorziening zelf wordt in de voor
nemens niet zichtbaar, evenmin als de vraag hoe de condities 
waaronder de Sociale Werkvoorziening moet functioneren verbeterd 
kunnen worden om de doelstellingen te realiseren. Die vragen 
worden niet gesteld, omdat de gehele operatie gedefinieerd is als 
financiële en niet als een strategische operatie. 

De identiteit van de overheid 

In het voorgaande is enkele malen gesproken over de identiteit van 
de overheid. Het begrip identiteit verwijst naar de essentie en 
daarmee naar de kerntaken van een organisatie, naar haar eigen 
uniekheid in relatie tot wat anderen te bieden hebben, naar dat-
gene waarvoor men bereid is te gaan staan en daardoor medewerkers 
een idee van verbondenheid biedt, naar haar toevoegende waarde m 
de samenleving. 

Vanuit de identiteit leidt een organisatie haar missie af, wat 
onder andere kan inhouden: 
a) specificatie van doelgroepen; 
b) identificatie van de belangrijkste producten/diensten; 
c) identificatie van kerntechnologieën; 
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d) het zelfbeeld van de organisatie; 
e) specificatie van sleutelelementen van de filosofie van de 

organisatie. 
De overheid is geen onderneming. Kan ten aanzien van de 

overheid gsproken worden van een eigen identiteit, heeft de 
overheid een eigen identiteit? Is deze identiteit te benoemen en 
wat is de betekenis die er vanuit gaat? 

In de afgelopen twee à drie decennia heeft de overheid een 
geweldige taakuitbreiding ondergaan en een daarmee gepaard gaande 
groei in personele bezetting. De overheid heeft in toenemende mate 
nieuwe taken naar zich toegetrokken dan wel naar zich toegeschoven 
gekregen, en het aantal beleidsterreinen waarop zij zich manifes-
teert is daarbij toegenomen. Daarbij valt op de centale plaats die 
de zogenaamde 'spending departments' zijn gaan innemen. Taken die 
voorheen in handen lagen van het particulier initiatief zijn tot 
het werkterrein van de overheid gaan behoren. Beleidsterreinen als 
onderwijs, welzijn en gezondheidszorg zijn vrijwel volledig binnen 
de sfeer van de overheid getrokken en verschaffen werkgelegenheid 
aan duizenden beleidsmedewerkers. Deze groei èn in omvang èn voor 
wat betreft invloed is de resultante van een complex proces waarin 
de neo-corporatistische trekken van de nederlandse samenleving 
zijn terug te vinden. Een proces overigens dat mede gevoed is 
vanuit het maatschappelijke middenniveau, bestaande uit belan
gengroeperingen, die daarmee hun positie konden versterken. 

Het proces van assimilatie van nieuwe taken door de overheid 1s 
als vanzelfsprekend verlopen en steunde sterk op het maatschap-
pelijk gelegitimeerde beeld van de maakbaarheid van de samenleving 
waarbij aan de overheid een belangrijke rol werd toebedeeld. De 
vraag die in het huidige tijdsbestek met kracht naar voren komt is 
in hoeverre dit complexe systeem nog in staat is zich zelf continu 
te vernieuwen. Vernieuwing in de betekenis dat de essenties van 
het systeem mee-evolueren met de 'logies of change' die zich in de 
samenleving manifesteren. 

Vragen die zich daarbij voordoen zijn: 
a) In hoeverre is de overheid te ver van de samenleving komen 

af te staan om adequaat haar kerntaken te kunnen realiseren? 
b) In hoeverre heeft de overheid een dusdanige geslotenheid 

gecreëerd, dat zij onvoldoende meer in verbinding staat met 
de samenleving en de ontwikkelingen die zich hierin 
manifesteren? 

c) In hoeverre is het werkelijkheidsbeeld van de overheid, geënt 
op onder meer beheersing, planmatige coördinatie, regulering 
van activiteiten nog adequaat om meer procesmatig op fluctua
ties in te spelen? 

d) In hoeverre leidt de complexiteit van de overheid ertoe, dat 
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zij zoveel aandacht aan haar interne organisatie en samenhang 
besteedt dat dit ten koste gaat van een gerichtheid en openheid 
naar buiten toe?. 
De overheid kenmerkt zich als oververhitte machine die haar 

producten en diensten blijft produceren en leveren, zonder dat de 
vraag naar voren komt 
a) voor wie deze producten en diensten bedoeld zijn. Dekt de vraag 

het aanbod nog? 
b) waarom massaproductie leveren (volume-gericht) als maat

confectie gevraagd wordt. Is maatconfectie voor een organistie 
als de overheid, gegeven de complexiteit ervan, wel mogelijk, 
dan wel dwingt het tot een selectie van kerntaken die de 
overheid beter dan wie ook kan volbrengen; 

c) waarom de overheid op een breed scala van beleidsterreinen 
de rol van vernieuwer op zich moet nemen? 

d) of de overheid nog veel langer blijven kan doorfunctioneren als 
'vuilnisbak' van de samenleving, waarin iedereen zijn onver
vulde verlangens kan deponeren? 
De huidige situatie van de overheid heeft alle kenmerken van 

een vicieuze cirkel: de overheid beschikt over een grote 
capaciteit, gegeven het aantal werknemers dat in dienst is. Deze 
beschikbare werkkracht zit niet stil, produceert derhalve. In 
hoeverre er vraag is naar deze producten of diensten is 
onduidelijk. De beschikbare capaciteit zet zich voorts in om ver
fijning in regelingen te realiseren, met name om daarbij zoveel 
mogelijk afwijkingen te kunnen beheersen. daarmee worden door de 
beschikbare capaciteit nieuwe taken gecreeerd om de onbedoelde 
neveneffecten van beleid op te vangen, etc. 

Binnen overheidskringen en de politiek wordt deze ontwikkeling 
natuurlijk wel gesignaleerd, de vraag is evenwel of de beoogde 
acties voldoende effect zullen hebben omdat het voornamelijk 
symptoombestrijding betreft, rituele handelen die echter de kern 
van het probleem van de 'actieve overheid' niet raken. 

Vernieuwingsrituelen zijn te vinden in onder de term 
klantgericht handelen, deregulering, versterking van het 
management, interne mobiliteit, prestatiebeloning, 
cultuurverandering, e.d. Wezenlijk zal er niets veranderen als de 
vraag 'wie en wat is de overheid, waar staat de overheid voor' 
onbesproken blijft. De lessen van Vonhoff, Tjeenk Willink, 
Geelhoed en vele anderen zijn terecht gekomen in drijfzand. 
Capabele mensen zoeken hun toekomst in andere maatschappelijke 
sectoren, omdat het perspectief van een actieve overheid ontbreekt 
en bepaald niet alleen om de hoogte van het salaris alleen. 

De actieve overheid van vandaag is de band met haar eigen 
identiteit kwijt, heeft haar zelfbeeld verloren, weet niet meer 
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waar ze wel en niet voor moet gaan staan, wat haar basistaken 
zijn. Het niet bespreekbaar krijgen van deze punten leidt er toe 
dat goed bedoelde veranderingen alleen maar meer van hetzelfde 
opleveren. Het is niet zozeer de vraag dat 'men weet dat men niet 
weet', maar veeleer dat 'men niet wil weten dat men niet weet'. 
Weten dat men niet weet is een basis voor zoekprocessen, is het 
aanvaarden van een uitdaging. Niet weten dat men niet weet is de 
verstarring, want leren is niet meer mogelijk. De vlucht wordt 
gezocht in het perfectioneren in datgene wat men weet, wat 
uiteindelijk neerkomt op 'meer van hetzelfde'. 

In het voorgaande is gesproken over het egocentrische karakter 
van een organisatie. Egocentrisch leidt tot een pre-occupatie met 
en de overaccentuering van het belang van de eigen organisatie, 
een verwaarlozing van de betekenis van het grotere verband van 
relaties waarbinnen de organisatie functioneert. Men ziet alleen 
nog zichzelf. Eigen belang domineert. 
Waar eigen belang domineert worden kernvragen niet beantwoord 
zoals: 
- waar staan we? 
- wat gebeurt er in de omgeving? 
- welke activiteiten ondernemen we? 
- ondernemen we de juiste activiteiten? (Morgan, 1986, blz. 241). 

De hier gemaakte opmerkingen hoeven niet te gelden voor de 
overheid als totaliteit. Immers de overheid manifesteert zich op 
verschillende niveaus, op uiteenlopende beleidsterreinen. De 
overheid als organsatie bestaat niet, veeleer is er sprake van een 
complex netwerk van organisaties. 

Het is op zich zinnig om tot verbijzonderingen te komen om de 
vraag naar de effecten van de actieve overheid te kunnen beant
woorden. Twee beleidsterreinen springen er vanuit mijn optiek 
daarbij uit: Onderwijs en Gezondheidszorg. Twee beleidsterreinen 
die zich kenmerken door een hoge mate van interne verstarring. 
Zelfs een commissie met als zwaargewicht Dekker blijkt niet in 
staat te zijn de zonodige beweging te realiseren. 

Twee beleidsterreinen waarin de kernvraag is hoe continuïteit 
te krijgen in de verzorgingsstructuur in plaats van het telkens 
moeten opvangen van crisis-achtige situaties. In de nota 'Indivi
dualisering kan heel goed samen' van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66 wordt dit kernachtig onder woorden gebracht: 
- Geen grote operaties (taakverdeling Wetenschappelijk 

Onderwijs, fusies, e.d.); 
- Geen modellen maken. De beweeglijkheid van de werkelijkheid 

laat zich niet in modellen vatten; 
- Erkennen van diversiteit. Inspelen op de bewegingen die 

gaande zijn; 
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- Geen grote plannenmakerij; 
Ideeën niet vastleggen in een vier-Jang programma, zodanig 
dat de aanpassing van de ideeën geblokkeerd wordt; 

- Overleefde instituties afbreken. "There is destruction in 
creation"; 

- Stimuleren van zelf-organiserend vermogen. Dit impliceert 
sturen op hoofdlijnen, eigen verantwoordelijkheid ruimte 
geven, ook al kan dit soms ongewenste effecten opleveren; 

- Stimuleren van 'excellence'. 
Deze bijdrage gaat over de actieve overheid en de effecten op 

de samenleving. Kort samengevat komt het erop neer dat de wijze 
waarop de overheid op een aantal beleidsterreinen actief is leidt 
tot: 
- verlies aan legitimiteit van de overheid zelf; 
- toenemende bureaucratisering, ondanks alle intenties tot 

deregulering; 
- verlies aan normbesef in de samenleving, mede ten gevolge 

van het verlies aan legitimiteit; 
- verstarring en daardoor achterblijven bij de technologische, 

sociale, culturele en economische ontwikkelingen. 
Er is sprake van een circulair proces, waarin de veelheid van 

factoren die erin mee spelen elkaar versterken (positieve 
terugkoppeling: meer leidt tot meer, minder leidt tot minder). 

Een kernvraag die hier onbeantwoord is gebleven is de rol van 
de politiek in deze. De aandacht is primair gevestigd op de 
overheid, met verwaarlozing van de koppeling politiek en overheid. 
Wellicht ware het beter geweest de rol van de politiek hier 
centraal te stellen. Immers is het niet de politiek zelf, als 
representant van de samenleving die de belangrijkste factor in dit 
proces van terugkoppeling is. Of moeten we constateren dat 
overheid en politiek uit elkaar zijn gegroeid en de overheid een 
entiteit op zich geworden? 

Over deze complexe materie zal het laatste woord nog niet 
gesproken zijn. De tijd is rijp voor een politieke partij die de 
moed heeft met het verleden te willen breken en in staat is een 
visie op de toekomst te geven waarin (delen van) de samenleving 
zich kan herkennen, bereid is voor die visie te gaan staan en 
bereid het moeilijke proces van vernieuwing te realiseren. 
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DE OVERHEID OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT 

Dr. P.H.M. van Hoesel 

In dit artikel wordt nagegaan hoe de overheid (in Nederland) een 
nieuw evenwicht kan vinden midden in een periode waarin twijfel 
over de rol van de overheid allerwegen heeft postgevat, niet in 
het minst bij de overheid zelf. Aan de hand van een indeling naar 
drie taakgebieden -handhaving, zorg en dienstverlening- wordt 
getracht aan te geven in welke richting het evenwicht gevonden kan 
worden. Bovendien wordt als krachtig hulpmiddel voor het bereiken 
van het bedoelde evenwicht aanbevolen meer en beter gebruik te 
maken van adequate beleidsinformatie. 

Bezinning op de rol van de overheid 

In de jaren tachtig is allengs twijfel gegroeid over de rol van de 
overheid en de invloed van overheidshandelen op de samenleving. 
Op het eerste gezicht is deze twijfel vooral ingegeven door de 
enorme omvang van de collectieve bestedingen; toch lijken enkele 
diepere oorzaken hieraan ten grondslag te liggen: 
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heel wat overheidsbeleid blijkt een geringe effectiviteit 
te hebben of zelfs naast het doel te schieten; een gemakkelijk 
voorbeeld is te vinden in de sfeer van subsidies aan in 
moeilijkheden verkerende bedrijven; een lastiger en ook 
gevoeliger voorbeeld is te vinden in onderdelen van het 
minderhedenbeleid; 

er worden nogal eens oneigenlijke bij-effecten opgeroepen; dit 
is bijvoorbeeld het geval bij de belastingwetgeving en bij 
bouwkostensubsidies; 

de beleidsdoelstelling zou in bepaalde gevallen wellicht ook 
bij minder of geen overheidsbemoeienis kunnen worden bereikt; 
voorbeelden zijn te vinden in de sfeer van de arbeids
bemiddeling en, om ook eens specifiek een lagere overheid te 
noemen, de gemeentereiniging; 

de uitvoerbaarheid van het beleid is lang niet altijd te 
garanderen, zoals we hebben gezien bij de studiefmanciering 
en in de sfeer van de sociale zekerheid; 

de handhaving van de regels is nogal eens het stiefkind van 
de regelgeving: zie bv. voordeurdelers, verkeersregels, 
milieuwetten; 

de bureaucratische kant van het beleid is dikwijls zodanig 



zwaarwegend, dat de marges voor de besluitvormers uiterst 
gering zijn, hetgeen zich onder meer uit in weinig geprofi
leerde standpunten met veel nuances in besluitvormingsorganen; 

de omvang van de problematiek is soms zo groot, dat de 
problematiek zelf een verlammende werking lijkt te hebben op 
de besluitvorming: het werkloosheidvraagstuk en de 
milieuproblematiek zijn hiervan sprekende voorbeelden. 

De algemene reactie op deze twijfels is op pregnante wijze terug 
te vinden in het regeringsbeleid van dit decennium: een stap voor 
stap terugtredende, slinkende overheid en daarmee gepaard gaande 
vermindering van overheidsinvloed, met als belangrijke dynamische 
factor een (zorgvuldig?) op hoog niveau gehouden financierings
tekort. Het steeds groter wordende beslag op de rijksbegroting van 
de rente en aflossingen op de staatsschuld dwingt dit proces nog 
zeer lange tijd in dezelfde richting door te gaan. In dit verband 
is het eigenlijk vreemd is dat geen enkele politicus zich schijnt 
af te vragen of bij een zeer lage inflatie en een zeer sterke 
gulden en dan ook nog een diep gevallen dollar het instrument van 
de monetaire financiering niet weer een rol zou mogen spelen. 
Deze ontwikkelingen dwingen tot een bezinning op de rol van de 
overheid in de toekomst. Het is de vraag, of de samenleving met 
deze algemene koers van de overheid goed gediend is. Is de relatie 
overheid-samenleving uit evenwicht geraakt? Is het niet hard nodig 
te zoeken naar een nieuw evenwicht? 

Het ligt voor de hand dat bij het zoeken naar dit evenwicht 
onderscheid te maken naar gelang de taakgebieden waar het om gaat. 
Het maakt bijvoorbeeld nogal verschil uit of het gaat om de 
openbare orde of om welzijnsvoorzieningen, om onderwijs of 
bijstand, om defensie of milieu. De volgende ruwe driedeling kan 
hierbij behulpzaam zijn: handhaving, zorg en dienstverlening. 

Onder handhaving wordt verstaan: maken en bewaken van regels 
die nodig zijn om de samenleving te laten functioneren binnen het 
vigerende normen- en waardensysteem. Onder zorg wordt verstaan: 
opvang voor personen, groepen of bevolkingscategorieën met een 
potentieel of actueel zwakke maatschappelijke positie. Onder 
dienstverlening wordt verstaan: de aanbieding van diensten die 
zonder overheidsmaatregelen niet of onvoldoende op de markt zouden 
komen. Het moge duidelijk zijn dat meerdere overheidstaken tot 
meer dan een van bovengenoemde categorieën kan worden gerekend, 
doch dit doet aan de zinvolheid van de driedeling niets af zoals 
straks zal blijken. 

In het navolgende wordt betoogd dat de positie en de rol van 
de overheid op deze drie gebieden wezenlijk verschilt, hetgeen 
dienovereenkomstige verschillen impliceert met betrekking tot de 
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rol van de politiek, de bureaucratie en de burgers inzake de 
desbetreffende beleidsontwikkeling. 

Handhaving 

Op dit gebied dient de positie van de overheid sterk te zijn. 
Alleen de overheid heeft de bevoegdheid om wettelijke regels te 
maken en alleen overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de 
controle op de naleving ervan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
de overheid hierover geen nauw contact onderhoudt met belang
hebbenden. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat er onwerkbare 
regels ontstaan. Maar er wordt niet onderhandeld over de regels 
met belangengroepen totdat er een deal is, omdat daardoor gevaar 
van rechtsongelijkheid ontstaat. Het primaat ligt op dit punt bij 
de overheid, juist hier primair gestuurd vanuit de politiek: om er 
voor te zorgen dat de regels een zo goed mogelijke weerklank 
vormen van de heersende maatschappelijke opvattingen; om er voor 
te zorgen dat het handhavingsapparaat (politie, leger, inspecties) 
binnen de vigerende normen en waarden zijn werk doet. 

Bij het opstellen van regels is een zuiver pragmatische aanpak 
uit den boze, bijvoorbeeld een aanpak waarbij de handhaving van de 
regels met een korrel zout wordt genomen, zoals bij de handhaving 
van de maximumsnelheid op snelwegen. De politieke visie, uiteraard 
gebaseerd op maatschappelijke opvattingen en verhoudingen, moet 
hier leidinggevend zijn. Niet voor niets staat hier 'visie'. 
Politiek gerommel in de marge leidt hier tot onbevredigende regels 
waarop voortdurend moet worden teruggekomen, totdat de visie er 
een keer wel is. 

Het is van belang in te zien dat regelgeving ook betrekking kan 
hebben op de taakgebieden zorg en dienstverlening. Hetgeen hier
boven staat, geldt uitsluitend voor het regelgevende aspect op 
deze gebieden en dus niet voor de uitvoering van de desbetreffende 
taken. Bijvoorbeeld in geval van het onderwijs: de onderwijs
wetgeving en -inspectie tegenover de scholen zelf. 

Zorg 

Deze taak van de overheid heeft per definitie betrekking op 
bepaalde categorieën uit onze samenleving. Wanneer een bepaalde 
vorm van 'zorg' betrekking heeft of krijgt op alle burgers, valt 
deze taak onder de noemer dienstverlening. Een kenmerk van 
zorgtaken is, dat speciaal hiertoe opgezette (al of niet binnen 
het overheidsapparaat functionerende) organen belast met de 
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feitelijke uitvoering van op de verschillende zorggebieden. 
Dit brengt met zich mee, dat er een structuur ontstaat die zich 

opwerpt als belangenbehartiger van de zwakke groepering waar het 
om gaat. In deze situatie ligt een onderhandelingsmodel tussen 
overheid en belangenbehartigers voor de hand. Dit geldt voor de 
uitvoeringsaspecten; immers, op het punt van de regelgeving moet 
de politiek de primaire afweger zijn. Met betrekking tot de 
uitvoering kan en mag een meebepalende of zelfs dominante invloed 
uitgaan van deze belangenstructuur. Het zal zelfs wenselijk zijn 
om hiertoe over te gaan, juist om het beleid zijn optimale effect 
te laten sorteren. Andersom gezegd, het is zinloos bij de 
uitvoering zo weinig rekening te houden met wensen van cliënten, 
dat hierdoor slechts weinigen van de beoogde groepering adequaat 
worden bereikt. 

Het is van belang in te zien dat er bij zorg geen sprake is van 
een markt, waarbij vraag en aanbod een rol spelen. Weliswaar is 
deelname vrijblijvend voor de client, maar het aanbod is niet 
concurrerend. Men kan wel of niet gebruik maken van de enkelvoudig 
aangeboden voorziening. Dat wil dus zeggen, dat de vormgeving 
optimaal moet worden gemaakt teneinde de toegankelijkheid niet in 
de weg te staan. 

Dienstverlening 

In deze situatie is in meerdere of mindere mate sprake van een 
marktmodel, ook wanneer er sprake is van gedwongen vraag zoals bij 
de leerplicht (het bestaan van een dergelijke regel zegt op zich 
nog weinig over het aanbod in de markt). De vrije markt biedt 
echter onvoldoende mogelijkheden, zodat de overheid voorzieningen 
mogelijk dient te maken. Er blijft daarbij sprake van een markt 
van vraag en aanbod, met meervormig en concurrerend aanbod, zoals 
bijvoorbeeld in het geval van het onderwijs: scholen kunnen met 
elkaar concurreren, en er is ook een private onderwijsmarkt Er 
zijn dus keuzen mogelijk. Om het verschil met 'zorg' aan te geven: 
er is voor een bepaald individu slechts een soort bijstands-
uitkering te krijgen, maar vele soorten onderwijs. 

Dit houdt in dat de overheid afgezien van regelgeving (inclu
sief subsidievoorwaarden) de markt verder zijn werk kan laten 
doen. Er is geen reden om nog verder sturend op te treden, tenzij 
de doelen niet worden bereikt. Bovendien doet de overheid er 
verstandig aan alert te zijn op mogelijkheden tot privatisering. 
Immers, bij uitstek deze overheidstaak is hiervoor geschikt, juist 
omdat er een (weliswaar niet geheel vrije) markt bestaat. Dit is 
geen pragmatische aanpak in de negatieve betekenis, maar een 
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bewust te hanteren benadering die juist op deze manier tot een 
optimum zou moeten leiden. 

Voorbeelden 

Enkele voorbeelden kunnen illustreren hoe deze driedeling concreet 
uitpakt. 

Op het terrein van onderwijs: de regels liggen vast in de 
onderwijswetgeving en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door 
de onderwijsinspectie; de uitvoering is op te vatten als dienst
verlening in een marktsituatie die in niet onbelangrijke mate vrij 
is. Dit houdt in dat marktprincipes uiteindelijk de kwaliteit en 
het rendement van het onderwijs bepalen, waarbij de overheid 
hoogstens volgt hoe een en ander verloopt, om de regels aan te 
kunnen passen aan de maatschappelijke ontwikkeling of om in 
bepaalde gevallen tot opvangvoorzieningen te kunnen overgaan, 
zoals bijvoorbeeld het onderwijsvoorrangsbeleid dat onder de 
noemer 'zorg' valt. 

Het te bereiken evenwicht tussen overheid en samenleving moet 
dus gevonden worden in een optimale werking van de onderwijsmarkt 
In het hoger onderwijs is al eens een plan geopperd voor een 
voucher-systeem. Een dergelijk systeem is wellicht zinvol voor 
alle onderwijsvormen voor niet-leerplichtigen. Voor de aansluiting 
van het beroepsonderwijs op de behoeften in het bedrijfsleven zou 
gedacht kunnen worden aan het verstrekken van zulke vouchers via 
bedrijfstakken. Ook kan worden gedacht aan een eigen bijdrage per 
voucher. Voor leerplichtigen zou de markt beter kunnen gaan 
werken, wanneer er grotere vrijheid zou worden geboden inzake de 
organisatie van het onderwijs: afstappen van het klassensysteem 
met een steeds aanwezige leerkracht biedt vele mogelijkheden voor 
alternatieve onderwijsvormen: bijvoorbeeld leren met de computer, 
groepsopdrachten, (meer) werkstukken. Ouders en leerlingen zullen 
geneigd zijn de meest aansprekende vormen te kiezen; en dat zijn 
niet noodzakelijkerwijze de duurste, zoals de voorbeelden laten 
zien. Dat betekent dus, dat het nieuwe evenwicht niet per sé meer 
behoeft te kosten aan de gemeenschap. 

Op het terrein van woningbouw: de sociale woningbouw kan worden 
beschouwd als 'zorg': het betaalbaar maken van woningen voor 
mensen die dat niet kunnen opbrengen. Met name gemeenten kunnen 
hierbij worden gezien als degenen die namens hun burgers trachten 
een zo hoog mogelijk contingent te krijgen. Ook zorgen gemeenten, 
meestal via woningbouwcorporaties, voor verwezenlijking van 
sociale woningbouwprogramma's en voor de verdeling van de woningen 
onder de woningzoekenden die ervoor in aanmerking komen. We zien 
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in dit geval de gemeenten als onderhandelaar optreden naar de 
rijksoverheid en de provincie, terwijl binnen gemeenten 
toewijzingscommissies actief zijn. Zulke onderhandelingssituaties 
zijn nodig, omdat aan de ene kant de markt hier niet werkt en aan 
de andere kant de centrale overheid te ver afstaat van het 
uitvoeringsniveau, terwijl B& W op hun beurt weer te ver afstaan 
van de individuele problematiek van de aanvragers. Wel blijft 
vanzelfsprekend de toetsing door de centrale overheid m.b.t. de 
juiste toepassing van de subsidievoorwaarden (hetgeen, zoals 
bekend, nou niet direct behoorlijk is gebeurd in het verleden, 
maar dat kan wellicht geweten worden aan inadequaatbeid van de 
regels) en de toetsing door het gemeentebestuur van de werkwijze 
van hun adviescommissies. 

Het nieuwe evenwicht moet worden gezocht in de richting van 
een adequaat onderhandelingsmodel. Het is de vraag of de belangen 
van minder draagkrachtigen momenteel voldoende worden behartigd. 
Hoewel er geen sprake meer is van schrijnende woningnood, liggen 
de woonlasten voor de lagere inkomensgroepen nog zwaar op de 
maag, getuige meerdere onderzoekrapporten. Een betere vertegen
woordiging van belanghebbenden bij dit verdelingsvraagstuk kan 
leiden tot een nieuw evenwicht, dat in dit geval de gemeenschap 
in eerste instantie meer zal kosten dan voorheen. 

Op het terrein van openbare orde: hier hebben de regels en de 
handhaving daarvan een zwaar accent, zodanig dat het uitvoerende 
apparaat over essentiële punten niet kan onderhandelen. Dat neemt 
niet weg dat gemeenten en politiebonden bij voorduring willen 
onderhandelen over uitvoeringsaspecten. Men houdt de politiek de 
consequenties voor van de regelgeving. Toch geldt juist hier dat 
het primaat op politiek niveau moet liggen, omdat anders uit
komsten van onderhandeling de regels c.q. de handhaving ervan in 
ongewenste richting kunnen beïnvloeden. De interne doelstellingen 
van de uitvoerende organisatie kunnen dan ongewild beperkingen 
opleggen aan de wetgever, die in strijd komen met zijn doel
stellingen. 

Het evenwicht moet hier dus bij een adequate politieke proce
dure worden gevonden. De politieke discussie zelf dient het even
wicht te bewerkstelligen. Binnen de op grond hiervan gestelde 
kaders is het vervolgens wel mogelijk elementen van onderhandeling 
en marketing te laten functioneren: bijvoorbeeld onderhandeling 
over arbeidsomstandigheden, klantgerichtheid bij de dienst-
verlening aan het publiek. 

Op het terrein van het milieu: dit voorbeeld roept de vraag op 
welke betekenis de driedeling 'handhaving, zorg, dienstverlening' 
heeft bij Deltaplan-achtige overheidstaken. Het voorbeeld geeft 
tevens een illustratie van een overheidstaak waar geen van de drie 
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aspecten een dominante rol speelt. In zo'n geval is het van belang 
het beleidsprobleem uiteen te rafelen totdat de drie aspecten 
helder zijn onderscheiden. Dit is eigenlijk ook van belang in de 
vorige voorbeelden, maar daar was gemakkelijker een dominant 
aspect te herkennen. 

Aanvankelijk leek het milieuprobleem vooral een kwestie van 
opstellen van regels. Inmiddels is duidelijk, dat alleen een 
maatschappelijke omwenteling kan zorgen voor een leefbaar milieu. 
In dat geval is er sprake van drie milieutaken: milieuhandhaving, 
milieuzorgtaken, en milieudienstverleningstaken. Voor de eerste 
taak moet wellicht gedacht worden aan een nieuw handhavings
apparaat, een 'milieubewaking' die gespecialiseerd is in deze 
problematiek. Voorts gaat het om een omvangrijk pakket van maat
regelen die het gedrag van de bevolking in de gewenste richting 
brengen, zoals belastingmaatregelen, gebods- en verbodsbepalingen, 
aanpassingen van het strafrecht. De tweede taak ligt in de opvang 
van over het hoofd gegroeide lokale problemen: opruimen van 
gifbelten, subsidiëren van preventieve voorzieningen die de 
plaatselijke middelen te boven gaan. De derde taak bestaat uit het 
leveren van diensten met betrekking tot het milieu: adviezen aan 
bedrijven en hulp bij de implementatie van milieumaatregelen, 
aanbrengen van veranderingen in de infrastructuur met gunstige 
milieueffecten, voorlichting aan de bevolking, een ondersteunend 
subsidiestelsel. Bij een dergelijke onderscheiding in deeltaken 
behoeft het niet moeilijk meer te zijn de evenwichtzoekende 
dynamieken te vinden, al zijn die in dit geval nog niet concreet 
in te vullen, omdat het milieubeleid in deze omvang nog niet 
bestaat. 

Primaat van de politiek? 

Wat valt op grond van het voorgaande te zeggen over de rol 
van de politiek bij het zoeken van het nieuwe evenwicht? 

Uit het bovenstaande blijkt dat een primaat van de politiek 
beperkt dient te zijn tot de overheidstaak handhaving. (Maar ook 
dan is een waarschuwend woord op zijn plaats, hetgeen al blijkt 
uit bovenstaand voorbeeld over de politie.) Wat de andere over
heidstaken betreft dient de politiek geen dominante rol te spelen. 
Het strijdperk is dan verlegd naar de onderhandelingstafel res
pectievelijk de markt. 

Meer algemeen geldt dat er gevaren zijn van een te dominante 
overheid en van beroepspolitici zonder binding met de burger waar 
het om gaat. Bij een primaat van de politiek is dit gevaar dui
delijk aanwezig. In andere benaderingswijzen zijn er meer moge-
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lijkheden voor bottorn-up democratie die in Nederland redelijke 
kansen heeft. Dit neemt niet weg, dat ook hier deformaties kunnen 
ontstaan, bijvoorbeeld door beroepsonderhandelaars en storingen in 
de werking van marktmechanismen. 

Bestuurlijke modellen en hun uiteindelijke concrete ver
schijningsvormen zouden meer ruimte moeten maken voor bottorn-up 
invloeden. We kennen al vormen van inspraak door burgers, zoals 
bij bestemmingsplannen. Dit soort technieken van democratisch 
bestuur werken echter maar ten dele bevredigend, omdat de overheid 
deze maar zelden hanteert als creatieve bron. Politici, maar ook 
ambtenaren, zouden zich bij hun werk meer kunnen laten inspireren 
door allerlei betrokkenen door hen de mogelijkheid te bieden een 
actieve inbreng te hebben bij de ontwikkeling van beleid. Dit 
behoeft geenszins in tegenspraak te zijn met de verantwoordelijk-
heid die een overheid heeft. Integendeel, op deze wijze wordt aan 
deze verantwoordelijkheid meer inhoud gegeven dan door middel van 
interne procedures. 

Besluitvorming en beleidsinformatie 

Vooral in verhoudingen als bovengeschetst, waarbij de overheid een 
waarlijk dienstverlenende houding aanneemt, wordt een soepel 
samenspel met burgers gediend met adequate beleidsinformatie. 
De functies van zulke beleidsinformatie zijn: 

beschrijven van feitelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het 
punt van doorstroming in het onderwijs of kwaliteit van de 
woningvoorraad; 

evalueren van beleidsmaatregelen en voorzieningen op hun 
doelbereik en werking, zoals de evaluatie van de stelsel
herziening sociale zekerheid of van de opvangvoorzieningen 
voor vrouwen; 

inzicht bieden in de grenzen van zinvol overheidsbeleid, zoals 
met betrekking tot medisch-ethische kwesties of de 
instandhouding van culturele voorzieningen; 

aangeven van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en 
knelpunten, zoals de zogenaamde informatisering van de 
samenleving of kwalitatieve tekorten in het arbeidsaanbod; 

aanbieden van mogelijke oplossingen voor bepaalde maatschap
pelijke problemen, zoals aanbieden van beter op de vraag m de 
arbeidsmarkt aansluitende opleidingsmogelijkheden of de 
ontwikkeling van veilige werkomstandigheden. 

Wanneer deze functies optimaal worden vervuld, wordt de overheid 
in staat gesteld tot goede besluitvorming te komen. Alvorens in te 
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gaan op de wijze waarop zo'n optimum bereikt kan worden, is het 
van belang aan te tonen waarom de overheid goede beleidsinformatie 
nodig heeft. Immers, de gedachte dat het gezonde verstand van de 
besluitvormers voorop moet staan, verleidt sommigen tot gemak-
kelijk in het gehoor liggende uitspraken over verwarrende statis
tieken, overbodige onderzoekingen en vervuilde databestanden, 
welke men liever kwijt dan rijk is. 

Het antwoord hierop moet zijn, dat besluitvormers van allerlei 
impliciete veronderstellingen uitgaan bij het kiezen van hun 
standpunten. Deze veronderstellingen berusten helaas lang niet 
altijd op feiten en op juiste inzichten in de werking van allerlei 
maatschappelijke en individuele dynamieken. Het zou ook vreemd 
zijn wanneer dit wel het geval zou zijn, omdat geen mens in staat 
is zoiets te bevatten van achter zijn/haar bureau of stoel (enkele 
geniale maatschappijvorsers daargelaten). Dit houdt in dat de 
kwaliteit van besluitvorming, of men nu wil of niet, altijd 
afhankelijk is van de 'state of mind' van de besluitvormers en dat 
een optimale besluitvorming zonder systematische informatiebasis 
op toeval berust. 

Een ander punt is, dat ook burgers hun voordeel met goede 
informatie kunnen doen, waarbij een verwijzing naar milieu
problemen als overtuigend voorbeeld moge dienen. Bovendien helpt 
adequate informatie om minder zinvolle discussies tussen partijen 
te voorkomen: argumentatie over feiten die men niet kent belemmert 
veeleer een oplossing dan dat die bevorderd wordt. 

Hieruit volgt ook, dat beleidsinformatie (van de overheid) 
alleen optimaal kan functioneren wanneer deze openbaar is. Voor 
een overheid die gericht is op kwalitatief goed beleid met een 
draagvlak in de samenleving is dit vanzelfsprekend. Dit houdt 
overigens niet in, dat de resultaten van onderzoek al naar buiten 
moeten komen voordat de zaak netjes is gerapporteerd en de 
verantwoordelijjke bewindspersoon hiervan in kennis is gesteld. 

Er zitten ook keerzijden aan de verschaffing van goede 
beleidsinformatie. Het kost geld en er kan een verkeerd gebruik 
van worden gemaakt. 

De kwestie van de kosten ligt eigenlijk niet zo moeilijk. 
Minder goede besluitvorming kost zonder twijfel meer. Het is 
echter moeilijk in het algemeen te becijferen hoe groot de baten 
zijn; dat kan alleen per geval. Het meest concreet kan dit in 
gevallen waarbij personen of organisaties onder bepaalde voor
waarden subsidies ontvangen, bijvoorbeeld: het op onbedoelde 
gronden ontvangen van subsidie kan worden voorkomen door na te 
gaan welke gedragseffecten de ontworpen regeling oproept. Maar ook 
in andere gevallen is het mogelijk aan te geven wat de baten zijn 
van goede beleidsinformatie, zij het dat deze niet altijd in 
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termen van geld zijn uit te drukken. 
De kwestie van verkeerd gebruik ligt minder eenvoudig. Er 

kunnen zich globaal genomen twee typen problemen voordoen: de 
informatieverzameling kan vooral de intentie hebben om tijd te 
winnen of om de hete brei heen te lopen; de uitkomsten kunnen 
aanleiding geven tot belangrijke interpretatieverschillen. 
Gelukkig zijn beide problemen ook vatbaar voor oplossingen. De 
belangrijkste soort oplossing zit in de mogelijkheid het probleem 
positief te waarderen en te benutten. Immers, het 'verkeerde' 
gebruik is er niet zomaar. Er zullen redenen voor zijn. Zulke 
redenen vormen waarschijnlijk belangrijke aspecten van het 
beleidsprobleem. Het kan als een taak van de beleidsonderzoeker 
worden gezien zulke aspecten te betrekken in zijn werk. In dat 
geval zal eerder een voor alle partijen redelijk bevredigende 
oplossing in het verschiet liggen dan wanneer deze verborgen 
blijven. Veel tegenstellingen blijken bij nader inzien vermeend te 
zijn of anders te liggen dan men vermoed had, zodra de feiten op 
tafel komen. 

Een goede beleidsonderzoeker werkt in zulke gevallen als 
overbrugger van de partijen en in zekere zin ook als een geweten 
in het besluitvormingsproces. 

Informatiebasis 

Hoe nu zo'n informatiebasis te verkrijgen? In hoofdzaak geschiedt 
dit op twee manieren: door middel van ambtelijk statistisch 
materiaal en door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

In het eerste geval speelt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek een belangrijke rol, maar ook diverse andere ambtelijke 
diensten bij het Rijk, provincies en gemeenten houden zich hiermee 
bezig. In veel gevallen is deze informatie niet rechtstreeks 
bruikbaar. Belangrijke bewerkers van met name CBS-informatie ZIJn 
de planbureaus. Het lijkt er overigens op, dat statistische 
informatie in hoge mate onderbenut is. Uit dat materiaal zou veel 
meer informatie te halen zijn dan tot op heden gebeurt. In het 
tweede geval spelen vele onderzoekinstituten een rol: 
universiteiten, technologische instituten als TNO, commerciële 
bureaus. 

Heel wat beleidsgericht onderzoek is sociaal wetenschappelijk 
van aard. Dat is niet zo'n wonder. Niet alleen hebben vele 
beleidsproblemen belangrijke sociale aspecten, maar ook moet het 
proces van beleidsontwikkeling als object van sociaal wetenschap
pelijk onderzoek worden gezien. 

Meer dan velen beseffen is er door toegepast sociaal weten-
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schappelijk onderzoek bijgedragen aan beleidsontwikkeling. Deze 
bijdrage kan nog sterk in kwaliteit groeien door de toegenomen 
professionaliteit in dit type onderzoek zowel bij opdrachtgevers 
als bij opdrachtnemers, waardoor de kloof tussen wetenschap en 
beleid ruimschoots is overbrugd. Die professionaliteit blijkt 
onder meer uit de verbeterde kwaliteit van de onderzoekvragen 
(vooral vanuit de rijksoverheid) en het ontstaan van in dit type 
onderzoek gespecialiseerde instituten. 

Evenwicht 

De overheid kan bij het zoeken naar een nieuw evenwicht veel baat 
hebben van goede beleidsinformatie. 

In het geval van handhaving kan dit geschieden door informatie 
bijeen te brengen over het up to date zijn van regels, over 
uitvoeringsknelpunten bij de handhaving, over de maatschappelijke 
weerklank voor specifieke regelgeving, over de mate waarin over
tredingen voorkomen en de oorzaken en gevolgen daarvan. De 
overheid kan op basis van zulke informatie een adequaat hand
havingsbeleid voeren, met als resultaat een duidelijkere rol naar 
de burger en minder problemen bij de uitvoering. Voor de politiek 
wordt hierbij beter in staat gesteld de gewenste prominente rol te 
spelen. 

In het geval van zorg kan dit geschieden door informatie bijeen 
te brengen over aan de zorg ten grondslag liggende behoeften, over 
juiste werkwijzen bij het verstrekken van de zorg, over bereik en 
effecten van de zorg, over onbedoelde neveneffecten, over uitvoe
ringsproblemen en over grenzen aan de mogelijkheden van zorg
verlening. De overheid kan op basis hiervan een goede onderhan
delingspartner zijn voor de belangenbehartigers. Van de andere 
kant kunnen ook deze laatsten hun voordeel doen met dezelfde 
informatie. De politiek wordt beter in staat gesteld te toetsen of 
de doelstellingen van de zorg worden bereikt en of er een maat
schappelijk evenwicht wordt gevonden. 

In het geval van dienstverlening kan dit geschieden door 
informatie bijeen te brengen over de werking van de markt, omvang 
en verscheidenheid van vraag en aanbod, de aansluiting hiertussen, 
de mogelijkheden van privatisering, de kwaliteit van de 
dienstverlening, de toegankelijkheid, effecten, knelpunten. Aan de 
hand hiervan kan de overheid bepalen welke rol zij dient te spelen 
op de markt. De politiek wordt in staat gesteld betere afwegingen 
te maken met betrekking tot de ter beschikking te stellen 
budgetten. 

Welk nieuw evenwicht zo wordt bereikt zal afhangen van het 
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maatschappelijk en politiek krachtenspel. Omdat het verleidelijk 
is hierover toch iets te zeggen, maar omdat het evenzeer nogal 
speculatief is, zal ik zeer in het kort proberen aan te geven in 
welke richting dit evenwicht gezocht zou moeten worden. 

Regelgeving zou nauw moeten aansluiten bij het natuurlijke 
gedrag van mensen. Individuele en collectieve belangen kunnen 
beter worden gelijkgericht, wanneer de regels individueel gedrag 
uitlokken dat vanuit een collectief oogpunt gewenst is. Ten 
behoeve van de handhaving zouden regels eenvoudiger, soms 
concreter en soms juist globaler dienen te worden, met als leidend 
principe dat veeleer het gewenste effect dan de daarnaar leidende 
weg wordt aangegeven. 

De zorg zou in belangrijke mate kunnen worden samengebundeld 
in een omvattende regeling. Hierbij kan worden gedacht aan van 
gezaghebbende kant geuite ideeen over een basisinkomen voor 
iedereen, waaraan weliswaar voetangels en klemmen zitten, maar 
waarvan de mérites nog nauwelijks in discussie zijn gekomen door 
de starre opstelling van de meeste politieke partijen. Enkele 
interessante voordelen van zo'n systeem zijn: gelijke behandeling, 
geen bureaucratie, flinke kostenbesparing. 

Voor de dienstverlening zou het marktprincipe kunnen worden 
verbeterd door meer concurrerend aanbod uit te lokken. Dit kan 
worden bereikt meer variatie toe te staan en door gebruikers veel 
meer invloed te geven op het aanbod. Het laatste zou bijvoorbeeld 
kunnen gebeuren door middel van een systeem van trekkingsrechten 
(waarvan het bovengenoemde vouchersysteem een voorbeeld is), 
waarin ook een eigen bijdrage (die al in veel gevallen gevraagd 
wordt) verdisconteerd zit. 

Slot 

De overheid kan zijn nieuwe evenwicht vinden door middel van een 
gedifferentieerde benadering van de taakgebieden handhaving, zorg 
en dienstverlening. Het samenspel met burgers, organisaties en 
sociale partners kan op deze manier in een harmonisch model worden 
gegoten, overeenkomstig de in Nederland gebruikelijke traditie die 
ten grondslag ligt aan de qua omvang belangrijkste politieke 
stromingen (die als varianten van één dominante hoofdstroom kunnen 
worden opgevat). 

Het zozeer gewenste evenwicht kan sneller en beter worden 
bereikt door gebruik te maken van een goede voorziening van 
beleidsinformatie, waarvoor we in Nederland beter zijn toegerust 
dan welk land ook. Het professionele niveau van beleidsgericht 
onderzoek ligt relatief gezien hoog. En daarom ligt het voor de 
hand gebruik te maken van deze gunstige situatie. 
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DE ACTIEVE OVERHEID: EFFECTEN OP HET 
POLITIEKE EN STAATSRECHTELIJKE BESTEL 

Prof.Mr. J.J. Vis 

Terwille van de duidelijkheid wil ik dit betoog beginnen met een 
achttal stellingen die ik vervolgens zal toelichten. Waar ik in 
het onderstaande de uitdrukking "de politiek" hanteer, bedoel ik 
daarmee het conglomeraat van ministers, staatssecretarissen en 
Tweede-Kamerleden. 

1. De parlementair-democratische regeringsvorm is gebaseerd op het 
primaat van de politiek en van de formele wetgever; de 
politieke oordeels- en besluitvorming heeft prioriteit ten 
opzichte van de uitvoering. 

2. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat in de zestiger en 
zeventiger jaren (de actieve overheid) heeft evenwel tot 
resultaat gehad dat de overheidsadministratie dominant is 
geworden ten opzichte van de politieke besluitvorming; het 
primaat van de politiek en van de wetgever manifesteert zich 
alleen maar tijdens de kabinetsformatie en dan nog slechts 
schetsmatig; tijdens de rit maakt het plaats voor het primaat 
van de uitvoering, het primaat van de administratie. De 
politieke leiding van de administratie volgt, maar leidt niet 
meer. 

3. Het primaat van de administratie is niet monolitisch, maar 
amorf. Departementen zijn elkaars concurrenten en worden dat 
meer naarmate de politieke leiding een volgend karakter krijgt. 

4. Pogingen van de politieke leiding om de administratie te 
verkleinen en aldus het primaat van de politiek te herstellen 
door bezuiniging, deregulering, privatisering, decentralisering 
en afslanking leiden op korte termijn tot het tegendeel van de 
bedoeling: het primaat van de administratie wordt er door 
versterkt. Politici kennen de details onvoldoende en zijn voor 
de uitvoering van de operaties aangewezen op de know-how 
van de administratie zelf. 

5. Ministers worden verantwoordelijk voor zaken die ze niet 
beheersen. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt afgelegd 
en beoordeeld in termen van "schuldig en "onschuldig": 
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verwijtbaarbeid in plaats van verantwoordelijkheid. De 
politieke verantwoordelijkheidsvraag nadert de juridische 
( on)rechtmatigheidsvraag en wordt aldus onwerkbaar. 

6. Door de afwezigheid van alternatieve informatie verricht het 
parlement de politieke controle slechts met gegevens en normen 
die door het te controleren apparaat zelf worden verschaft. Er 
is behoefte aan een werkelijke countervailing power met contra
expertise. Het instrument van de parlementaire enquête is 
daarvoor zeer geschikt, maar zal in vele gevallen te fors zijn 
voor het probleem in kwestie. Een scala aan expertisemogelijk
heden is gewenst. 

7. De huidige bestaffing van de Kamer levert geen werkelijke 
contra-expertise op, maar slechts "meer van hetzelfde". De 
computers van de Kamer zijn slechts aangesloten op de 
databanken van de administratie en niet op die van instellingen 
met contra-expertise. De Kamer ( commissiegewijs danwel fractie
gewijs) heeft behoefte aan een eigen budget om onderzoekingen 
buiten de deur te kunnen laten verrichten. Voor universiteiten 
zou dat budget een welkome aanvulling zijn van de derde 
geldstroom. 

8. Het primaat van de politiek is tevens uitgehold door: 
- onderbetaling van kamerleden in verhouding tot de salariëring 

van topambtenaren (het parlement als doorgangshuis); 
- door de verzwakte marktpositie van de politici en de vergrote 

onderlinge concurrentie tengevolge van de zwevende kiezers. 

Ad 1 

De eerste stelling is het uitgangspunt van mijn betoog en behoeft 
weinig toelichting. Onze gehele politieke cultuur is gebaseerd op 
de veronderstelling dat parlementariërs de gangmakers zijn van het 
beleid. Of zij hun wensen en opvattingen alleen maar ontlenen aan 
partij- en verkiezingsprogramma's dan wel ook uit andere bronnen 
putten, doet in dit verband niet terzake. Ook de vraag of het 
initiatief bij de regering dan wel bij het parlement ligt is niet 
relevant. Het primaat van de politiek betekent vooral dat de 
administratie diensten verleent bij het uitvoeren van politieke 
wensen en verlangens en dus niet een eigen beleid voert. Dit 
primaat van de politiek kan niet hoog genoeg worden gewaardeerd, 
want het is de essentiële voorwaarde voor een democratische 
regeringsvorm. De voorwaarde werd in de kinderjaren van ons bestel 
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geschapen m de vorm van de ministeriële verantwoordelijkheid, de 
motie van wantrouwen en de vormgeving van de gedelegeerde 
wetgeving. 

Ad 2 

De ontwikkeling van de verzorgingsstaat beleefde haar hoogtepunt 
met een aantal groots opgezette projecten, gebaseerd ofwel op 
formele wetgeving, of rechtstreekse subsidie. De fmancieel
economische situatie leidde er toe dat "de politiek" weinig 
aandacht had voor de uitvoeringsproblemen en deze grotendeels 
overliet aan de administratie. De geringe aandacht voor de 
uitvoeringsproblemen werd bovendien in de hand gewerkt door de 
toenemende neiging van de politiek om vooral tijdens 
kabinetsformaties zaken te doen, maar dan in schetsmatige vorm en 
zonder aandacht voor details, omdat daarvoor de tijd ontbreekt. 
Tijdens de rit kan een coalitie zich niet al te veel discussies 
over uitvoeringsproblemen veroorloven, zodat ook daardoor de 
invloed van de administratie toeneemt. Zo ontstond meer en meer 
een situatie waarin de administratie ging beschikken over 
exclusieve kennis en ervaring. De politiek, helaas vaak ook nog 
geteisterd door veel personeelsverloop, begon afhankelijk te 
worden van datgene wat zij verondersteld werd te leiden. Het 
primaat van de politiek begon een fictie te worden en daarmee 
ontstond een institutioneel probleem. 

De thans bestaande problematische verhouding tussen de poli
tiek en de uitvoering is wellicht tot op zekere hoogte vergelijk-
baar met de problematische verhouding die in de beginjaren van ons 
bestel bestond en vaak omschreven is met de woorden "Kroon of 
Vertegenwoordiging". Pas nadat institutionele vraag ten gunste van 
de vertegenwoordiging was beantwoord, kon de politieke cultuur 
zich verder ontwikkelen, kreeg de oprichting van politieke 
partijen zin en beschikte het parlement over ruimte om met 
zichzelf in discussie te gaan. De parallel met het negentiende-
eeuwse probleem nodigt uit tot de stelling dat onze politieke 
cultuur zich pas dan verder kan ontwikkelen als het huidige 
institutionele probleem achter de rug is. 

Ad 3 

Departementale administraties vertonen van oudsher geen neiging om 
samen te werken. Concurrentie ligt meer voor de hand en wordt 
waarschijnlijk sterker indien de politiek als integrerende factor 

62 



zwak aanwezig is als gevolg van het teloorgaan van het primaat. 
Het probleem van de tegenwerkende departementen is niet nieuw, 
maar verkrijgt in de thans bestaande situatie wel sterke accenten 
en werkt extra complicerend. 

Ad 4 

De politieke aandacht voor de uitvoeringsproblematiek en de 
financiële gevolgen begon pas toen er grote financiële 
tegenvallers optraden. In korte tijd werd de politieke discussie 
verrijkt met een aantal nieuwe begrippen als deregulering, 
privatisering, decentralisatie, afslanking en "minder is beter". 
Deze concepties werden weliswaar primair gepresenteerd en ook vaak 
opgevat als pogingen tot verhoging van doelmatigheid en pogingen 
tot bezuiniging, maar in feite waren ze ook bedoeld als pogingen 
om het primaat van de politiek te herstellen. Voor het detailleren 
en uitvoeren van deze grote operaties moet de politiek evenwel 
kennis en ervaring lenen van de administratie zelf, zodat de 
afhankelijkheid wordt vergroot in plaats van verminderd, zoals de 
bedoeling was. Pas op wat langere termijn, als de operaties succes 
hebben gehad, bestaat de kans op het realiseren van de bedoeling. 

De politiek heeft intussen een bedenkelijke neiging ontwikkeld 
om deze problematiek te ontkennen door het gebruik van grote 
woorden zoals "minder en beter" en "bureaucratiseringstekorten". 
Het is een taal en wellicht ook een houding, die slecht past bij 
de problematiek; zo ingewikkeld als de regelingen zelf waren, zo 
ingewikkeld moeten, welhaast per definitie, ook de "ontvlechtin-
gen" zijn; verschillende overheidsactiviteiten vertonen onderling 
grote variaties, die veelal onvoldoende bekend zijn of worden 
genegeerd; grote bezuinigingen vereisen een overgangsperiode, want 
er zijn veel gedupeerden; haastige veranderingen leveren moeilijk 
bestrijdbare neveneffecten op. De politiek heeft zich optisch uit 
dit probleem gered door vooral tijdens kabinetsformaties flinke, 
maar slecht samenhangende besluiten te nemen, waarvan de besluit
nemers zelf onmogelijk alle hoofd- en neveneffecten kunnen voor
zien. Als die effecten optreden is het wederom niet de politiek 
die daar actief mee omgaat, maar de administratie. Politici 
reageren, vaak verontwaardigd, op de stroom van bezuinigings
besluiten die de departementen verlaten (Onderwijs, Binnenlandse 
Zaken). 

De grote operaties zijn soms slecht op elkaar afgestemd. Een 
herziening van de sociale verzekering, gericht op volumebeperking, 
levert weliswaar fmanciële voordelen op, maar niet meteen. Het 
voorbereiden en realiseren en eventueel later bijstellen van de 
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herziening is een veelomvattend karwei dat tijd en energie vreet. 
In een apparaat waarop tegelijkertijd wordt bezuinigd is tijd en 
energie niet altijd voldoende aanwezig. Als de grote operaties 
gaan samenvallen met ambitieuze projecten zoals de studiefmancie
ring, treden af en toe regelrechte rampen op. Als de overheid, 
tengevolge van de privatisering, als marktpartij gaat optreden, 
kunnen er eveneens ongelukken gebeuren (paspoorten). 

De keuze moet beter worden gemaakt: vergroting van de inkoms
ten door fraudebestrijding in de belasting en uitkeringssfeer mis-
lukt als tegelijkertijd het apparaat wordt verkleind, vermindering 
van de uitgaven door bijvoorbeeld fraudebestrijding en vereenvou
diging van de regelingen, vergt meer in plaats van minder ambtena
ren. Misschien is er af en toe sprake van een "vermeerderde min
opbrengst": vertrek van deskundige ambtenaren levert een directe 
outputvermindering op van de overgebleven collega's, maar er komt 
iets bij: de overblijvers raken overbelast en gedemotiveerd. Het 
zou interessant zijn om te weten of het vermoeden juist is dat 
vele ambtenaren hun jaarlijkse vakantiedagen niet kunnen opnemen. 

Ad 5 

De ministeriële verantwoordelijkheid is, zoals bekend, een 
staatsrechtelijke fictie, gebaseerd op de theoretische veronder
stelling dat iedere minister kennis draagt van datgene wat zijn 
apparaat verricht. De fictie is werkbaar zolang de minister greep 
heeft op de politieke beleidsvorming; de uitvoering van het beleid 
is dan een kwestie van techniek, waarbij beleidsvragen niet meer 
aan de orde zijn. Dat uitvoering alleen maar een technische 
kwestie was, zal wel nooit helemaal waar zijn geweest, beleids
vorming en uitvoering zijn nooit erg streng te scheiden. Maar als 
de politieke beleidsvorming zich gaat beperken tot ruwe, slecht 
uitgewerkte en hier en daar onderling tegenstrijdige concepties 
als deregulering, privatisering en afslanking, die vervolgens door 
de administratie moeten worden uitgevoerd, dan krijgt een zeer 
groot deel van deze uitvoering het karakter van nadere, gedetail
leerde beleidsvorming. De fictie wordt aldus meer en meer een 
illusie: de minister weet niet meer wat er aan de hand is. 
Daarbij dient men te bedenken dat het uitwerken van de grote 
operaties betrekking heeft op het apparaat zelf; ze creëren veel 
onrust en onzekerheid, juist binnen dat apparaat. Velen voelen 
zich in hun posities bedreigd en zijn er op uit de gevolgen naar 
anderen door te schuiven. Bureaucratische stammenoorlogen krijgen 
hier en daar het karakter van een strijd om te overleven. De 
minister moet intern vrede stichten. 
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De vraag in hoeverre een rmmster verantwoordelijk is voor dit 
alles wordt door de bevriende parlementaire meerderheid vervolgens 
versmald tot de vraag in hoeverre een minister schuldig is en of 
men hem zijn schulden kan vergeven. De politieke verantwoordelijk
heicisvraag nadert de juridische (on)rechtmatigheidsvraag. Onrecht
matig handelen komt in de praktijk niet voor, zodat de ministers, 
ondanks alles wat er verkeerd loopt, feitelijk onschendbaar zijn 
geworden. Niemand laat zijn vrienden vallen ("Gijs, we staan om je 
heen"); men vergeeft hem zijn zonden, vooral als men via het 
regeerakkoord medeplichtig is aan de zonden. De suggestie om naast 
de ministeriële verantwoordelijkheid dan ook maar een ambtelijke 
verantwoordelijkheid (inclusief een sanctie, die vergelijkbaar is 
met de sanctie op de ministeriële verantwoordelijkheid) jegens 
het parlement te creëren, lijkt mij eerder de vrucht van een, 
overigens begrijpelijke, verontwaardiging dan van een evenwichtige 
analyse. Er is natuurlijk geen minister die zijn ambtenaren zal 
laten vallen, hij zal de eigen verantwoordelijkheid stellen en 
daarmee van de feitelijke onschendbaarheid profiteren. 

Ad 6 

Het Nederlandse parlement heeft zich bij het verrichten van zijn 
controlerende taak sinds jaar en dag tevreden gesteld met de 
gegevens die door het ambtelijk apparaat worden verstrekt. 
Alternatieve informatiebronnen zijn zwak ontwikkeld. Advies-
organen adviseren vrijwel uitsluitend aan de overheid, het 
reservoir aan mogelijkheden in de universitaire sfeer wordt alleen 
door de overheid aangeboord en niet door het parlement. Wat de 
oorzaak is van dit verschijnsel is mij niet duidelijk - het zou 
kunnen zijn dat een wat hardere vorm van controle (als gevolg van 
alternatieve informatie) door regeringsgezinde fracties als een 
onvriendelijke daad jegens het bevriende kabinet wordt beschouwd. 

Wie werkelijk effectief wil controleren moet zich voorzien van 
contra-expertise, ook en vooral in periodes van grote beleids
wijzigingen. Het tot leven wekken van de parlementaire enquête 1s 
een verheugend blijk van de wens van de Tweede Kamer, tot 
tegenspel te komen, zeker ook nu de laatste enquête (die over de 
paspoorten) een kwestie betrof die nog in de Kamer aanhangig was. 
Het instrument heeft echter zijn nadelen, waardoor het aangevuld 
moet worden. Ten eerste neemt een enquête grote hoeveellieden 
parlementaire tijd en aandacht in beslag, waardoor het middel 
slechts bij uitzondering gebruikt zal worden. Bovendien is een 
enquête niet politiek neutraal, een enquête is meer dan fact 
finding. Het verloop en de afloop van de drie recente enquêtes 
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hebben laten zien dat de kans groot is dat alleen al het besluit 
tot het houden van een parlementaire enquête een directe invloed 
zal hebben op de positie van de betrokken bewindspersoon, waardoor 
er aldus meer aan de orde is dan alleen maar een feitelijk onder
zoek. Het is niet verstandig, de contra-expertise-mogelijkheden 
van het parlement van zo'n politiek geladen instrument afhankelijk 
te maken. Een uitbreiding van het scala aan contra-expertise
mogelijkheden is daarom gewenst. 

Ad 7 

De personele ondersteuning van het parlement is door de jaren heen 
geleidelijk gegroeid, zonder dat er een duidelijke visie aan ten 
grondslag lag. De groei hield min of meer gelijke tred met de 
toeneming van het aantal vergaderingen en met de intensivering van 
het schriftelijk verkeer tussen Kamer en regering. In zeer veel 
gevallen ging het om secretariaats- en documentatiewerkzaamheden, 
die door de individuele kamerleden niet meer konden worden 
verricht. De assistentie is dus vooral van kwantitatieve betekenis 
en over het algemeen niet van kwalitatieve aard. De medewerkers 
doen werkzaamheden waar het kamerlid zelf geen tijd meer voor 
heeft. Tot een kwaliteitsverbetering heeft een en ander over het 
algemeen niet geleid; de medewerkers zijn meestal jong en onerva
ren, blijven niet lang en genieten een gering salaris. Deze vorm 
van assistentie heeft er toe geleid dat de hoeveelheid papier, die 
de departementen op de kamerleden afsturen, hanteerbaar blijft. Er 
is echter ook een neveneffect: als de medewerkers hun best doen 
(en velen doen dat) stimuleren zij op hun beurt weer de groei van 
de papierhoeveelheid (de voorlopige verslagen worden langer en 
dientengevolge ook de memories van antwoord). Zo wordt het circuit 
verbreed, maar niet verdiept. Kamerleden die een visie willen 
ontwikkelen die concurreert met die van de administratie moeten 
ergens anders te rade gaan, bijvoorbeeld bij deskundige partij-
genoten of de wetenschapelijke bureaus van hun partij. Maar deze 
mogelijkheden hebben vaak een incidenteel karakter en hangen sterk 
af van persoonlijke relaties. 

Bovendien kan voor deze alternatieve vorm van informatie
verkrijging niet worden betaald. Kamerleden, fracties en kamer
commissies hebben geen budget om tegen betaling onderzoekingen te 
laten verrichten. Het blijft veelal in de sfeer van de vrienden
diensten - waardoor een kamerlid zich in zijn onafhankelijkheid 
beperkt kan gaan voelen. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om 
informatie te verwerven via een van de vele belangenorganisaties, 
maar net als de departementale informatie draagt deze vaak een 

66 



eenzijdig karakter. Dit gebrek aan werkelijke contra-expertise 
leidt tot een zekere weerloosheid van kamerleden. Er zijn stellig 
mogelijkheden om daar wat aan te doen; ook buiten de departe
menten is veel informatie te vinden. Maar om die informatie te 
verzamelen is een budget en een structuur nodig. Er zijn in 
Nederland tal van instellingen die tegen betaling in vrij korte 
tijd aan kamerleden willen en kunnen rapporteren. Voor vele 
universitaire vakgroepen zouden dergelijke opdrachten een welkome 
bron van inkomsten betekenen. De ironie wil dat verschillende 
departementen intussen deze bron wel hebben aangeboord. Waarom 
doet het parlement dat dan niet? 

Ad 8 

Deze laatste stelling behoeft nauwelijks toelichting. Geringe 
betaling van parlementariërs maakt dat velen het parlement eerder 
zien als een opstapje naar iets beters dan als een plaats waar men 
jaren zou willen werken. De neiging om na enige tijd weer weg te 
willen zou bovendien ook nog in de hand kunnen worden gewerkt, 
doordat maar weinig parlementariërs zich de vertegenwoordiger 
voelen van een aanwijsbaar deel van de bevolking. De meeste 
kamerleden voelen zich als vertegenwoordigers van een partij die 
opdrachten verstrekt en doen en laten controleert. Een dergelijke 
afhankelijkheid is niet voor iedereen voortdurend aanvaardbaar. 

De toestand van partijafhankelijkheid wordt nog vergroot door 
de onzekerheid op de politieke markt. De grootste overlevingskans 
hebben die parlementariërs die zo hoog mogelijk op de kandidaten
lijst terecht komen. Hoewel de procedure per partij uiteenloopt, 
staat vast dat de kiezers daarover in feite niets te zeggen. 
hebben. Conformisme aan partij-opvattingen en voor (regerings
fractieleden ook nog trouw aan het regeerakkoord) wordt beloond. 

Conclusie 

Deze beschouwing over de effecten van de actieve overheid op het 
politieke en staatsrechtelijke bestel gaat in hoofdzaak over het 
verloren gaan van het politieke primaat - een primaat dat in mijn 
visie een wezenlijke voorwaarde is voor het bestaan van de 
parlementair-democratische regeringsvorm. In mijn betoog is vaak 
een tegenstelling, een soort concurrentieverhouding aan de orde. 
Natuurlijk gaat het niet werkelijk om groeperingen die elkaar van 
nature hebben te bestrijden. Politici en ambtelijke organisatie 
delen samen een (bilateraal) monopolie. Pas als binnen dat mono-
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polie onevenwichtigheden ontstaan, dient zich het politieke 
primaat als vraagstuk aan. In algemene zin is daar iets aan te 
doen, indien de politiek het besluit zou kunnen nemen 
maatschappelijke vraagstukken in mindere mate via de bureaucratie 
op te lossen (hetgeen iets anders is dan de vraagstukken 
onopgelost te laten) en de beheersbaarheid, bestuurbaarheid en 
controleerbaarheid van overheidsactiviteiten te vergroten. De 
eerste wijze van benaderen ligt theoretisch ten grondslag aan 
privatisering, die in de praktijk echter voornamelijk uit 
bezuinigingsoverwegingen lijkt te geschieden. De tweede aanpak 
wordt door de politiek schromelijk verwaarloosd. Politieke 
partijen, fracties en bewindspersonen schijnen er maar niet toe te 
kunnen komen de beheersbaarheid als een afzonderlijk, primair 
probleem aan te pakken. De slechte beheersbaarheid wordt slechts 
in de vorm van incidenten zichtbaar - maar dan valt het accent 
hoofdzakelijk op de parlementaire polarisatie tussen regerings
meerderheid en oppositie. 

In die parlementaire vechtpartij verdwijnt dan de eigen 
verantwoordelijkheid van het parlement als orgaan en van de 
afzonderlijke fracties. Het valt niet te bewijzen dat verbetering 
moet beginnen bij het parlement, maar het zou stellig een bijdrage 
zijn als het parlement zelf niet meer uitsluitend zou functioneren 
langs departementale scheidslijnen, een scherpere selectie zou 
maken uit de maatschappelijke problemen en de vele suggesties die 
inmiddels zijn gedaan tot verbetering van de politieke 
besluitvorming serieuzer zou nemen. In dit verband valt te denken 
aan de suggesties van de Staatscommissie van Advies inzake de 
relatie kiezers-beleidsvorming (onder meer het referendum) en de 
voorstellen om het partijpolitieke monisme terug te dringen door 
één stem voor de macht en één stem voor de controle. 
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AFSLANKEN BIJ DE OVERHEID 

Mr. A.W.H. Doeters van Leeuwen 

Afslanken is toegepast op de rijksoverheid. Een eufemisme, dat 
betekent verminderen van het aantal ambtenaren. Het stemt tot 
nadenken dat dit eufemisme zo'n gang heeft gevonden. Natuur
lijk,... afslanken schijnt goed te zijn voor mensen. 

Welnu, afslanken wordt ook aangeprezen voor de overheid. Dat 
helpt tegen budgettaire diarree, het verbetert de functies, kortom 
het maakt de overheid weer jong. En vooral - maar dat hoor je bij 
de aanprijzingen zelden - het spaart denken. Was vroeger het 
vraagstuk van de verhouding tussen overheid en burger een 
brokkelige hindernis, waar de politieke branding periodenlang op 
stuksloeg voordat er iets veranderde, thans banen wij ons een weg 
door dit vraagstuk met behulp van faciele toverwoorden, zoals 
afslanking en minder maar beter. In dit verband kunnen ook worden 
genoemd woorden als efficiency-verbetering en bureaucratie-
korting. Woorden waarmee de eerste afslankingsoperatie aanving 
onder het Kabinet Van Agt II, een kabinet waaraan D66 deelnam. 
Wij hebben dus mee de eerste steen geworpen, die veel heeft 
losgemaakt en wij behoren nu - alleen daarom al· - niet te volstaan 
met nogal afstandelijk vast te stellen dat het niet zo goed gaat. 

Ook het Kabinet Lubbers kende enige afslankingsronden. Het 
enige verschil van de afslanking van het Kabinet Lubbers II met 
dat van de afslankingen van zijn voorgangers is de omvang van de 
afslanking, de daaraan verbonden publiciteit en de samenhang 
daarmee, de pretentie dat het nu beter zal gaan met de overheid. 
Immers: "Niet alleen minder, maar ook beter" was de slogan. Vanuit 
het diep in het menselijk politieke denken verankerde geloof dat 
iets roepen de wereld ook verandert, is deze operatie gestart. 
Het Kamerdebat van september '87 met bijbehorende moties is de 
uitdrukking van deze niet uitgekomen verwachting. In het onder
staande zal ik ingaan op de oorzaken daarvan, vervolgens zal ik -
voorzichtig - iets zeggen over mogelijke oplossingsrichtingen en 
tenslotte zal ik kort ingaan op het belang van dit soort problemen 
voor D66. Globaal zal het gaan over de rijksoverheid met een 
enkele generalisatie ertussendoor. 

De slagzin die niet werkte 

Wij zouden ons getroost kunnen weten als het om een onvermijdelijk 
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proces was gegaan, een Hollands drama met ons als spelers en 
het lot als regisseur. Dat is echter niet zo. Er is bij de start -
ook door mij - publiekelijk scepsis geuit. Dat "pleidooi om na te 
denken", om eens een mooie titel van de ex-regerings-commissaris 
Tjeenk Willink te citeren, werd echter opzij geveegd. Immers, vast 
stond en staat toch dat het anders moet. Iedereen vond en vindt 
toch dat de overheid slecht functioneert? De overheid is toch te 
bemoeizuchtig, te ingrijperig, ondoorzichtig, log, traag, detail-
listisch, sectoraal, ouderwets en onrealistisch? Wellicht is uw 
litanie nog langer. 

Overigens, niet alleen voor de probleemstelling is er een 
litanie, ook voor de oplossingen: decentralisatie, heroverweging, 
deregulering, minder overheid, meer markt, privatisering, 
efficiency-verbetering, effectiviteit, de trap van boven schoon
vegen, value for money, generalisten, toegevoegde waarde en 
informatisering. 

Stel dat u ziek zou zijn, zou u dan zo'n dokter aan uw bed 
willen hebben? Een dokter die uw ziekte op brede wijze analyseert 
en vervolgens zijn huisapotheek openrukt om u alles wat zich 
daarin bevindt voor te schrijven? Het is mijns inziens geneeskunst 
uit de achttiende eeuw. Achttiende-eeuws omdat het steeds om gene
rieke procedures gaat die worden toegepast ongeacht het onderwerp 
en met geringe belangstelling voor de specifieke werking van die 
middelen. Dat alles gold ook voor het favoriete geneesmiddel uit 
die tijd, de aderlating. In de geneeskunde hebben we sindsdien 
geleerd om eerst naar één oorzaak of meer oorzaken te zoeken die 
de kwaal zouden kunnen veroorzaken en vervolgens die oorzaken zo 
specifiek mogelijk aan te pakken. 

Trouwens, wie zo zou willen analyseren dat hij ook op operatio
nele oplossingen uitkomt, doet er beter aan het begrip overheid 
als veel te nonspecifiek terzijde te leggen. Immers, wat bedoelen 
wij met de overheid? Ziekenhuizen, schouwburgen, vuilnisbakkenop
halers, tuinzadenveredelingsbedrijven, gemeenten, fokstations, 
provincies, psychiatrische inrichtingen, of misschien gewoon: "Den 
Haag". Ik denk, dames en heren, dat het volk - om maar even in 
de achttiende eeuw te blijven - het meest gemakkelijk te hoop zou 
lopen tegen "Den Haag" en wat minder tegen die voorzieningen waar
van men onmiddellijk profiteert. En bovendien doen aan zo'n mars 
op Den Haag ook de mede-overheden graag mee. 

Mag ik in dit verband even een rekensom met u maken? Ruw ge· 
schat bestaat ongeveer de helft van de arbeidsmarkt à 4,5 miljoen 
arbeidsplaatsen uit plaatsen die van de overheid zijn of die met 
de overheid te maken hebben. Van die 2 miljoen mensen werken er 
circa 10%, namelijk 200.000 bij de rijks-overheid. Halen we van de 
telling de rijksuniversiteiten, de rijkshogescholen, de gevange-
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nisbewaarders en de rijkspolitie af, dan blijven we met zo'n 
40.000 departementsambtenaren zitten, over 14 departementen ver
deeld, dat wil zeggen zo'n 2 à 3 duizend per departement. Trek 
daar nog eens het ondersteunend en hulppersoneel van af en u komt 
niet veel hoger dan 20.000 beleidsambtenaren. Dat zijn dus de 
boosdoeners. Ik ben er één van. 

Nu is het om te beginnen raar dat zo weinig mensen, die geen 
beroep kunnen doen op onderdrukkingsmiddelen of op geheime fondsen 
ter omkoping, maar die historisch gezien onder een regiem van on
geëvenaarde openheid en publieke controle hun werk doen, zoveel 
problemen kunnen veroorzaken. Hoe kan dat? Descartes schreef veel 
toe aan de pijnappelklier, die hij zag als de verbinding tussen 
geest en lichaam. Wellicht vervullen de departementen ook zo'n 
functie, in casu de verbinding tussen politieke wilsvorming en 
maatschappelijke realisatie. Maar wie dat accepteert, accepteert 
tevens dat die rijksoverheid eerder de resultante is van de 
invloed van politiek en maatschappij, dan een orgaan met een 
zelfstandige onherleidbare invloed. 

De kracht van het idee 

Toegankelijkheid voor dergelijke inzichten vereist echter dat de 
redelijkheid zijn rechten herneemt. Laten we dus opnieuw een 
poging wagen. Er was voorspeld, weet u nog - ook door mij -, dat 
het op deze manier niet zou lukken. Waarom dan niet? Ik zal u 
een heel eenvoudig antwoord geven: "De idee ontbreekt." Wat ik 
daarmee bedoel is het volgende. 

Moderne organisaties zijn vaak heel groot en heel complex. 
Hiërarchische lijnen zijn er wel, maar ze zijn lang niet altijd 
dominant. Het is dus heel moeilijk in zo'n organisatie door 
centrale sturing alleen iets te veranderen. Anders gezegd, de 
mensen moeten ook alleen maar als ze de noodzaak tot verandering 
en de wijze waarop er zou kunnen worden veranderd in hun hoofd 
begrijpen en in hun hart dragen, zodat ze er met hun handen iets 
aan kunnen doen. Waarom werkt de benadering van dr. Wisse Dekker 
voor Philips in casu "1 miljard winst" wel en "minder maar beter" 
niet? Om te beginnen was de heer Dekker bereid overal en nergens 
zijn boodschap te brengen en met de mensen erover te praten. 
Daarmee committeerde hij zichzelf en daardoor weer ook anderen. 
Dat zie ik de grote uitvinders van "minder maar beter" niet doen. 
Waar is hun "management by speech"? Waar zijn hun bijzondere 
prestaties? Mij vallen ze niet op. En de heer Winsemius zit poli-
tiek gesproken thuis. In de tweede plaats ging het om een begrip 
"winst", dat - als er maar voldoende creativiteit en draagkracht 
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in een onderneming wordt opgewekt door het commitment van de 
leiding vervolgens in daden is om te zetten. 

Maar, wat is beter? Een overheid die beter is, wat is dat 
eigenlijk? Het antwoord is niet eenvoudig te vinden. Ik moge dat 
toelichten met een casus die ik aan politici van verschillende 
kleur heb voorgelegd. Ik vroeg: doen we het beter als we èn minder 
invloed op de niet-overheid hebben èn minder overheid inzetten? 
Nee, zei de eerste politicus, want je blijft even weinig effectief 
en even weinig efficiënt. 

Ik waagde opnieuw een poging. Doen we het dan beter als we 
met minder mensen méér invloed hebben? Nee, zei de tweede 
politicus, ook dan niet, want de overheid moet juist terugtreden. 

Laatste poging: dan is het beter dus dat we met minder mensen 
evenveel invloed hebben. Neen, zei de derde politicus, want dan 
blijft alles bij het oude en blijft de bestaande bureaucratie in 
stand. 

De afstand tussen woord en daad 

Op grond hiervan mag mijns inziens zeker de conclusie worden 
getrokken dat de begrippen minder en beter van elkaar moeten 
worden gescheiden. En, zoals we zullen zien: bij gescheiden 
toepassing is er misschien wel hoop op vooruitgang. De doel
stelling "minder" is separaat wel uit te voeren. 

In dit verband wil ik opmerken dat "minder" op zichzelf een 
legitieme doelstelling is. Als het geld op is, of als de mensen 
die nu ambtenaar zijn ergens anders nodig zijn, dan moeten er 
gewoon minder ambtenaren zijn. Laten we dus die doelstelling gaan 
uitvoeren zonder illusies, maar wel met resultaat. 

Maar dat laatste doen we echter niet. We hebben gedurende 
dezelfde jaren het verminderend aantal ambtenaren weer aangevuld 
uit arbeidsmarktpolitieke overwegingen. Daartoe zette men 
instrumenten in als werktijdverkorting, deeltijdbevordering en 
onder andere het geforceerd binnenloodsen van minderheden. Dat 
zijn ook alle-maal legitieme doelstellingen, maar ik denk niet dat 
er dan per saldo minder ambtenaren zullen komen. 

Ik wil hierbij op nog een verschijnsel wijzen. Diegenen die 
voorzichtig opwierpen dat bij toename van deeltijdarbeid en 
arbeidstijd het samenwerken niet goed meer kan worden georgani
seerd, kijkt men aan alsof zij voor racisme pleiten. Efficiency 
hoort, politiek gesproken, in deze afweging blijkbaar niet thuis. 

Was de wilsvorming in politiek opzicht bij uitvoering van de 
doelstelling "minder" dus al zwak, bij de doelstelling "beter" is 
dat mijns inziens ronduit droevig. Ook hier vindt men geen 
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rationeel verband tussen woorden en daden. Het verband is er 
misschien wel, maar dan puur psychologisch. Wij zeggen dat we 
ambtenaren slecht vinden, dus betalen we ze slecht. U kent het 
grapje uit de Sovjetunie: zij (dat wil zeggen de politieke bonzen) 
doen of ze ons betalen, wij (de arbeiders) doen of we werken. 

Ook hier wordt degene die voorzichtig oppert dat het verstandig 
zou zijn voor wat betreft de beloning over de hele linie aanslui-
ting te zoeken bij de arbeidsmarkt, met het gevolg dat de juiste 
man beter op de juiste plaats kan komen, aangekeken of hij tegen 
emancipatie is. Arbeidsmarktoverwegingen spelen nu opeens weer 
geen rol en efficiency-overwegingen - ook alweer - niet. Iedereen 
die weleens de grens oversteekt en daarbij eens iets heeft moeten 
aangeven, weet echter dat handhaving van dit soort beloningsver
houdingen de introductie betekent van dubbele lonen, van corrup-
tie, van onverklaarbare afwezigheid, nepotisme, baantjesjagerij 
enzovoort. Ik realiseer mij dat dit weer een litanie is, maar nu 
één die op feiten berust. 

Met dit soort tegenstrijdigheden zou te leven zijn, als ze maar 
niet zulke ernstige consequenties hadden. Want wij voorkomen nu 
dat jonge mensen met kracht en energie zich een weg banen naar hun 
juiste plaats bij de overheid. Er treden er immers maar zeer 
weinig in. En degenen die er zijn banen zich met genoemde kracht 
een weg naar het bedrijfsleven. En denkt u nu echt dat de overheid 
rond de eeuwwisseling zonder hen in staat zal zijn haar functies 
zo te vervullen dat Nederland het redt in de jaren na 2000? 

De overheid is ook maar een organisatie 

Hoe moet het dan wel? Waar ik tegen presentatie van faciele 
oplossingen gepleit heb, kunt u die van mij dus niet verwachten. 
Wel kan ik - met het nodige voorbehoud - een viertal denkrich
tingen presenteren, die ons wellicht kunnen helpen. Ik concen
treer me daarbij op de invulling van de doelstelling "beter". Dat 
doe ik omdat mijns inziens een betere overheid minder van de maat
schappij zal vergen dan een slechte, zoals goed eten minder van 
het lichaam vergt dan slecht eten. De goed gevoeden zijn niet dik. 
Ik vroeg er al aandacht voor dat de overheid op straffe van slecht 
functioneren niet behoort te worden onttrokken aan algemene maat
schappelijke bewegingen. Twee punten zijn in dit verband van 
belang. 

In de eerste plaats zou ik de aandacht willen vragen voor het 
onderzoek of de overheidsorganisatie - in ruime zin - en over
heidsprodukten wel met elkaar in overeenstemming zijn. De overheid 
produceert van alles, maar doet dat altijd met behulp van organi-
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saties die een paar vaste kenmerken hebben. Aan de top staat één 
man die, of één college dat daar niet vanwege zijn leidinggevende 
capaciteiten zit, er is bovendien, zoals gezegd, één top. Netwerk
achtige organisatievormen zijn - om democratische redenen -
terecht uit den boze. Vaak zijn er - weer terecht - veel regels 
die een gelijke verdeling van de produktie moeten bewerkstelligen 
en er is veel controle. 

Op mij komt het als verbazingwekkend over dat, waar marktge
richte organisaties hun organisatie steeds aan hun produktie aan
passen, maar niet alleen dat, ook bepaald hun produkten aan hun 
organisatie aanpassen (zie bijvoorbeeld dat wat de banken in het 
laatste decennium hebben gedaan) er niettemin bij de overheid van 
wordt uitgegaan dat één soort organisatie alles kan. De (rijks)
overheid kan dus gewoon een aantal dingen niet, bijvoorbeeld 
produkten maken die steeds aanpassing behoeven, gewoon omdat haar 
organisatie daar niet voor geschikt is. Laten we dat soort produk
ten dan ook niet meer aan de overheid vragen. 

In de tweede plaats zou ik er op willen wijzen dat veel van wat 
wij de overheid aanwrijven eenvoudig technologische achterstand 
is. Ogenblikkelijke wereldwijde communicatie is inmiddels voor 
veel bedrijven heel gewoon. Bij de overheid staan we op het gebied 
van iets relatief simpels, als electronic mail, nog maar aan het 
begin van het begin. Vermindering van het aantal arbeidsplaatsen 
is buiten de overheid maar de helft in het verhaal op weg naar 
effectief en efficiënt functioneren. De andere helft is investeren 
in de mensen die overblijven en in ondersteunende technologie die 
up to date is. Wat weerhoudt ons? Het geld kan het niet zijn. Een 
arbeidsintensieve overheid is ook duur. 

De democratie heeft zijn gevolgen 

Uiteraard kan het functioneren van de overheid niet alleen worden 
verklaard en verbeterd vanuit het perspectief van de niet-
overheid. Dat zou het eigene van de overheid miskennen. Dat eigene 
wordt in de eerste plaats bepaald door haar besturing; bij ons 
gebeurt dat op democratische wijze. Het zou heel vreemd zijn als 
die besturingswijze geen gevolgen zou hebben voor het bestuurde 
apparaat. Dat is ook niet zo. Ik wijs op twee aspecten. 

Het eerste aspect heeft te maken met de manier waarop de over
heid haar "toegevoegde waarde" realiseert. Dit begrip "toegevoegde 
waarde" heeft, analytisch gesproken, in het bedrijfsleven zijn nut 
meer dan bewezen. Maar als je het bij de overheid over toegevoegde 
waarde hebt, dan ontkom je niet aan de vraag voor wie de waarde 
dan wordt gerealiseerd. En meer in het bijzonder, welke belangen 
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er bij die overheidsfunctie aan de orde zijn. Zijn dat, zoals bij
voorbeeld bij een dijk, alle mensen die worden beschermd door die 
dijk, of, zoals bij het tappen van een glas bier in een vormings
huis, degene die tapt en degene die wordt getapt. 

Als de belangen zijn geïdentificeerd wordt de vraag vervolgens 
relevant ·of die belangen - ook gezien in relatie tot elkaar - wel 
legitiem zijn. Ik persoonlijk denk dat het terugschrikken voor een 
analyse die doorgaat totdat duidelijk is welke belangen er alle-
maal door een bepaald soort overheidshanden worden gediend, vooral 
ook in relatie tot elkaar, ons nu juist in de legitimiteitscrisis 
heeft gebracht waarin we nu verkeren. De politieke motor van de 
welvaartsstaat, die eerst in de jaren '80 begon te haperen, werkte 
namelijk precies omgekeerd. Daarin werd elk belang dat met vol
doende kracht in de politieke arena werd gebracht ook als legitiem 
gehonoreerd en elk compromis moest als het kon elk belang enigs
zins honoreren. 

Zulke compromissen, zeker als ze tegenstrijdige elementen 
bevatten, kosten veel geld. Zie bijvoorbeeld de Oosterscheldedam, 
waarbij het ons gelukt is dat water zowel open als dicht te krij
gen. Niemand dacht er toen aan dat het ene element van het 
compromis, het andere zou behoren uit te sluiten. Ik kies dit 
voorbeeld bewust om te laten zien hoe moeilijk de weg terug zal 
zijn, ook voor D66. 

De laatste lijn die we kunnen gebruiken om ons op te trekken 
uit het moeras, is die van de democratische zuiverheid. Het is 
geen toeval dat ik mijn betoog daarmee afsluit. Mijn thesis is 
dat, indien de overheid zich niet op een reëel toetsbare manier in 
de maatschappij kan mengen, overheidsoptreden achterwege moet 
blijven. Dit moet mijns inziens ook gelden als het om het dienen 
van legitieme belangen zou gaan. Ook hier zijn we veel te rekke
lijk geworden. Zo vinden we bijvoorbeeld allerlei vormen van over
heicisfinanciering goed, die eenvoudig technisch al niet door de 
budgetgever kunnen worden getoetst. In de RSV-enquête hebben we 
kunnen waarnemen waartoe dat leidt. Maar nu het laatste verhaal 
van de heer Swarttouw is doorgeprikt, haasten we ons om die fout 
opnieuw te maken. 

Overigens kan niet alleen de fmancieringsvorm een reële demo
cratische toets in de weg staan. Ook de regelgeving zelf kan dat. 
Waarom laat het parlement wetgeving toe, die de vaak veelsoortige 
uitvoerders zoveel vrijheid laat, dat uiteindelijk via nadere 
regelgeving en andere vergunningstelsels alleen de rechter een 
toetsing aan kan brengen, hetgeen (zie de workload en de wacht
tijden van de Raad van State) een geheel eigen bureaucratie heeft 
opgeroepen? 

Tenslotte zijn er de maatschappelijke gebieden waarop de over-
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heid ingrijpt, terwijl zowel de wetgeving als de fmanciering zich 
aan een beetje reële en heldere democratische toetsing onttrekt. 
Het duidelijkste voorbeeld is de volksgezondheid. Met name zo 
duidelijk, omdat de belangen die daar worden gediend op zich heus 
wel legitiem zijn. Toevallig is het dus niet dat juist dit moment 
van de welvaartsstaat thans de laagste ogen gooit. 

Ik wijs naar de achter ons liggende periode, omdat juist in die 
tijd ernaar werd gestreefd om overheid en maatschappij dicht bij
een te brengen en voorts om alle overheden bij elk onderwerp te 
laten participeren. Er is gezaaid, nu oogsten wij. 

Een samenvatting in twee leefregels 

De belangrijkste bevinding van Tjeenk Willink, de regerings
commissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst, was na vijf 
jaar noeste analytische arbeid dat het probleem complex is. Dat 
lijkt een overbodige vaststelling, maar niemand geloofde hem en 
nog altijd wordt er over de overheid gesproken alsof het een pakje 
blueband is: een homogene massa waarvan makkelijk iets kan worden 
afgesneden en die dun valt uit te smeren. Zo is het echter niet, 
de overheid is geen organisatie op zich, maar vindt de belangrijk
ste reden van haar werking in de politieke belangen die zij dient 
en de wijze waarop zij die maatschappelijk realiseert. Wie niet 
wil ingaan op de concrete manier waarop dat proces zich afspeelt, 
draagt meer bij aan problemen dan aan oplossingen. 

Tot zover zal ik niet gauw met vrucht worden weersproken. 
Maar gedragen wij ons naar de leefregels die bij dit besef horen? 
Hebben we oog voor de maatschappelijke bepaaldheid die we de 
overheid met het oog op haar goed functioneren moeten toestaan? 
En bovenal, laten we ons democratisch handelen mede bepalen door 
het overheidsgedrag dat ons handelen oproept? 

De democratische imperatief 

Voor een partij als D66 staat er veel op het spel. Als wij niet 
kunnen vóórgaan op het moeizame pad dat leidt tot zuivere maai
schappelijke verhoudingen, waarin de overheid zonder teveel inner
lijke tegenstrijdigheden legitieme belangen dient en waarbij haar 
functioneren op een geloofwaardig democratische wijze kan worden 
getoetst, wie kan het dan wel? En als wij ons handelen niet kunnen 
laten bepalen door die democratische imperatief, waarom bestaan 
wij dan? 
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HEBBEN AMBTENAREN DE MACHT? 

Enkele opmerkingen over politiek-ambtelijke verhoudingen 
naar aanleiding van de bouwenquête en de paspoortenquête 

Mr. H.G. Lubberdink 

Tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquête-commissie 
bouwsubsidies maakte oud-minister Drs. J.P.A. Gruijters de 
volgende opmerking (Bijlage Handelingen II, 1987-1988, 19623, 
nr.31, blz.581): "Als ik een brief niet onmiddellijk had beant
woord, heb ik natuurlijk wel eens gezegd: Ik heb een hele hoop 
ambtenaren die eerst moeten lezen of die brief wel goed voor mij 
is. Ik denk, dat ze gedacht hebben dat dit niet zo goed voor mij 
was. Misschien heeft een enkeling wel gedacht: daar zal hij niet 
voor zijn, laten we het hem maar niet vertellen. Dat doet mijn 
zoon ook vaak." 

In deze bijdrage wil ik nagaan welk beeld van de politiek
ambtelijke verhoudingen uit de enquêtes naar de bouwsubsidies en 
het paspoortproject naar voren komt. Blijkt daaruit van het pri
maat van de politiek, zoals dat aan onze staatsinrichting ten 
grondslag ligt? Of gedragen de ambtenaren zich als Gruijters' zoon 
en bepalen zij als een vierde macht onafhankelijk van het politie
ke systeem het beleid? 

De bouwenquête 

De parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies werd ingesteld om 
een onderzoek te doen naar het functioneren van een drietal sub
sidieregelingen voor de bouw van premiehuurwoningen. Over het 
goede functioneren van deze regelingen waren twijfels ontstaan 
naar aanleiding van berichten, dat het ABP vele miljoenen guldens 
te veel subsidie zou hebben ontvangen. 

De commissie constateerde in haar rapport een groot aantal 
feilen in de controle op de juiste uitvoering van de subsidie
regelingen en stelde eveneens vast dat met een opmerkelijk gemak 
van de geldende regelingen werd afgeweken. Daarnaast bleek dat 
soms signalen die eventueel hadden kunnen leiden tot maatregelen 
in de sfeer van controle op een juiste uitvoering, de politieke 
top niet bereikten. 

Een enkel voorbeeld. Reeds in 1975 constateerde de accountant 
van de Algemene Rekenkamer bij het ABP dat de stichtingskosten van 
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premiehuurwoningen door het ABP zijns inziens te laag werden 
opgegeven, waardoor het ABP een hoger bedrag aan subsidie ontving 
dan waar het bij een juiste opgave van de stichtingskosten recht 
op had. Via de Rekenkamer bereikte dit gegeven ook het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de persoon van de 
toenmalige plaatsvervangend directeur-generaal voor de volkshuis
vesting. Deze heeft dit signaal echter niet aan de politieke top 
doorgegeven. 

Een ander voorbeeld is de wijze waarop in de ambtelijke sfeer 
met de nota-Post werd omgegaan. In deze nota werd gewezen op het 
feit dat de wijziging van de subsidieregeling voor premiehuur-
woningen in 1980 ertoe leidde, dat het aantrekkelijk werd om 
hogere stichtingskosten op te geven dan de werkelijke, omdat 
daaruit een hogere subsidie voortvloeide. Weliswaar kon de 
politiek verantwoordelijke staatssecretaris van het bestaan van 
deze nota op de hoogte zijn via de verslagen van de top van het 
directoraat-generaal voor de volkshuisvesting, waarvan hij kennis 
nam, maar: "Als je dit zo leest, als je het zo op je bureau 
krijgt, ook met die non-prioriteit, dan pak je dat niet op. En ik 
schaam mij daar niet voor. Met 25 jaar bestuurservaring schaam ik 
mij daar niet voor. Waarom? Als het werkelijk een springend punt 
is mag je verwachten dat het op een andere manier wordt gemeld. 
En het gehele ambtelijk apparaat weet dat en kan dat ook weten."' 
(Verhoor Brokx, Bijlage Handelingen II 1987-1988, 19623, nr.31, 
blz.1465). 

Waar om gaven de ambtenaren deze door de enquêtecommissie 
achteraf als zo belangrijk beschouwde signalen niet door? Wat was 
de reden van de gebrekkige controlecultuur? Bepaalden de ambtena
ren autonoom wat belangrijk was en wat niet? 

In de slotbeschouwing van de enquêtecommissie bouwsubsidies 
wordt onder meer gesteld: "Het feit dat de premiehuursector niet 
of nauwelijks werd gecontroleerd en getoetst alsmede de moeizame 
verandering van het beleid terzake tot 1987, zijn in belangrijke 
mate bepaald door de opvatting dat controle en toetsing bij de 
tapepassing van de regelingen beleggers zouden kunnen afschrikken 
om in de premiehuursector te bouwen. Het departement vond het 
belangrijker niet af te schrikken dan om subsidies zorgvuldig uit 
te keren. Veel van datgene wat als een onjuiste en onbedoelde 
toepassing van de regelingen kan worden beschouwd, is in dit licht 
de prijs die door het departement min of meer bewust is betaald 
voor de participatie van de beleggers in de bouw ... 

De Kamer heeft wat betreft de uitvoering en toepassing van de 
regelingen vooral oog gehad voor de aantallen die werden gerea
liseerd. Tot het begin van de jaren tachtig is niets gebleken van 
een effectieve controle door de Departementale Accountantsdienst, 

78 



de Centrale Accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer op de 
wijze van uitvoering van de regelingen. 

Pas daarna treedt enige verbetering op. Dit loopt parallel met 
meer belangstelling voor de controle bij de Tweede Kamer." 
(Bijlage Handelingen II, 1987-1988, 19623, nr.30, blz.371.) 

Hier wordt voor een deel de verklaring gegeven, waarom signalen 
over oneigenlijk gebruik van de subsidieregeling in het ambtelijk 
apparaat geen hoge prioriteit kregen. De aandacht van het politie-
ke systeem was niet gericht op controle, maar op het realiseren 
van het bouwprogramma. Het rapport van de enquêtecommissie maakt 
op vele plaatsen duidelijk welk een prioriteit het bouwen van 
woningen had. 

De sfeer werd door mr W.A.Schouten, die in 1968 directeur
generaal van de Volkshuisvesting werd, als volgt omschreven: "Op 
elke hoek van de straat stond iemand met een geweer klaar om je 
als je van Volkshuisvesting kwam dood te schieten als je niet deed 
wat je verondersteld werd te doen." (Bijlage Handelingen II 1987-
1988, 19623, nr.31, blz.32.) 

Toen minister Schut zijn programma voor 1969 van 125.000 wonin
gen net niet helemaal realiseerde, was dit voor de oppositie aan
leiding om een motie van wantrouwen in te dienen. Ook daarna was 
de politieke belangstelling in hoge mate gericht op realisering 
van het bouwprogramma, zowel vanwege het volkshuisvestingsaspeet 
als vanwege het werkgelegenheidsaspect. 

In dit licht bezien is het niet zo opmerkelijk dat signalen, 
die op de politieke prioriteit als zodanig geen betrekking hadden, 
in het ambtelijk apparaat bleven steken. 

Uit de parlementaire enquête bouwsubsidies blijkt mijns inziens 
dat de prioriteiten van het politieke systeem feilloos werden 
gevolgd door het ambtelijk apparaat. Waar de absolute politieke 
prioriteit het realiseren van woningen was, behoeft het geen 
verbazing te wekken dat andere aspecten van de beleidsuitvoering 
minder aandacht kregen dan zij verdienden. Het verwijt dat men de 
ambtenaren zou kunnen maken is veeleer dat zij hun oren teveel 
naar de toenmalige politici lieten hangen dan dat zij dat te 
weinig deden. 

De paspoortenquête 

De enquête naar het paspoortproject levert als één van de kern
punten op dat "de politieke leiding van het Ministerie van Buiten
landse Zaken onvoldoende sturing heeft gegeven teneinde een ade
quate beleidsvorming en -uitvoering in het kader van het paspoort
project te waarborgen" (Bijlage Handelingen II 1987-1988, 20559, 
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nr.7, blz.138). 
Elders in het rapport van de commiSSie heet het dat het zowel 

de politieke als ambtelijke leiding van het ministerie te lang aan 
wezenlijke belangstelling heeft ontbroken, die zich uitdrukt in 
sturing en controle. "Het lijkt erop, dat de ambtenaren zelf naar 
buiten treden zonder dat daarvoor officieel politieke rugdekking 
is gegeven. De commissie heeft voorts de indruk gekregen dat er 
weliswaar een vloed van ambtelijke stukken is geproduceerd, maar 
dat het tot in de tweede halft van 1987 heeft geduurd voordat deze 
stroom op politiek niveau tot standpunten heeft geleid die voor de 
besluitvorming van betekenis zijn." (o.c. blz.l14). 

In de studie van Ringeling en Koppejan ten behoeve van de 
enquêtecommissie paspoortproject wordt over de rol van de ambte
naar en de politieke top bij het paspoortproject opgemerkt: "Het 
paspoortproject ontstaat in de marge van het ministerie en blijft 
daar ook heel lang. Het wordt in hoge mate als een technisch 
project gezien dat weinig politieke relevantie heeft. Lange tijd 
is er danook sprake van minimale politieke aandacht. Misschien Is 
dat niet onjuist. Maar politieke gezagsdragers zijn wel verant
woordelijk voor het goed verlopen vaqn technische processen. Die 
verantwoordelijkheid is niet steeds gematerialiseerd. Er bestaat 
nacuwelijks enige bestuurlijk-politieke betrokkenheid. ( .. ) De 
ambtenaren zijn degenen die binnen het ministerie in niet de 
onbelangrijkste fasen van het proces de lijnen van het project 
uitzetten." (Bijlage Handelingen II 1987-1988, 20559, nr.ll, 
blz.11.) 

Het paspoortproject is - om dit notoire feit nog maar eens te 
herhalen - niet goed gelopen. De ambtenaren die ermee belast waren 
konden de steun en de sturing van het politieke systeem niet 
ontberen. Het is in dit verband opmerkelijk dat de enquête
commissie de indruk heeft dat vanaf februari 1988 een verbetering 
optreedt in de aanpak van het paspoortproject Dat betekent dat 
vanaf het moment dat de minister van Buitenlandse Zaken zich 
persoonlijk met het project gaat bemoeien, de zaken beter gaan 
lopen. Zo is mijns inziens de paspoortenquête, zij het op een 
geheel andere wijze dan de bouwenquête, eveneens een illustratie 
van het primaat van de politiek. 

Slot 

Uit de bouwenquête blijkt dat ambtenaren het primaat van de poli
tiek zo goed verstonden, dat zij met veronachtzaming van andere 
eisen, die met betrekking tot het bestuurshandelen gelden, hun 
inspanningen concentreerden op het door de politiek gestelde doel: 
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bouwen, bouwen, bouwen. 
Uit de paspoortenquête blijkt dat de ambtenaren weliswaar een 

tijd lang in feite het beleid bepaalden en uitvoerden, maar 
evenzeer blijkt daaruit, dat de ambtenaren het paspoortproject 
zonder politieke rugdekking niet tot een goed einde konden bren
gen. Zo bevestigen de beide enquêtes de norm van het primaat van 
de politiek. 

Wel kan naar aanleiding van het paspoortproject de vraag rijzen 
of het ontbreken van politieke sturing, waardoor het grondig mis
liep, een incident is, of dat het ontbreken daarvan een structu-
reel verschijnsel is omdat de politieke top, gezien de omvang van 
het bestuur op het niveau van de centrale overheid, niet in staat 
is de noodzakelijke sturing te geven. Het geldende primaat van de 
politiek staat dan in de weg van een goed verloop van de beleids
processen. Een andere verdeling van sturingsbevoegdheden, met name 
de instelling van zelfstandige bestuursorganen, lijkt dan in de 
rede te liggen. 
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NAAR EEN NIEUWE ORGANISATIE VAN HET 
OPENBAAR BESTUUR 

Prof.Mr. M. Scheltema 

De ambtelijke organisatie van de overheid roept niet een beeld op 
dat met woorden als actief, doeltreffend en cliëntgericht kan 
worden gekarakteriseerd. Wanneer wij nadenken over de vraag wat de 
rol van de overheid in de samenleving moet zijn, krijgen velen een 
beeld voor zich van een traag en ondoelmatig werkende organisatie. 
Het overheidsbestuur is wel enorm in omvang gegroeid, maar dit 
heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht: het naderbij brengen 
van een betere, rechtvaardiger samenleving door een gericht en 
doeltreffend ingrijpen van een actieve overheid. 

Het is dan ook geen wonder dat het bestuursapparaat door velen 
als een last wordt ervaren. De beloften van veel sturing zijn niet 
waargemaakt, maar er is wel een geldverslindende overheid gekomen, 
die door regeldrift en bemoeizucht gezonde en vernieuwende ontwik
kelingen in de samenleving tegenhoudt. 

De oplossing is dan eenvoudig: met minder overheidsbemoeienis 
kan het alleen maar beter worden. Afslanking van de bestuurs
organisatie en privatisering worden maatregelen die nauwelijks 
meer een verdere rechtvaardiging behoeven. 

Men moet zich echter afvragen of een dergelijke reactie niet te 
simpel is. Het verkleinen van het bestuursapparaat of het afstoten 
van taken naar de marktsector kan stellig in bepaalde omstandig
heden voordelen bieden. Maar dit mag geen doel op zichzelf zijn. 
Primair moet steeds de vraag worden gesteld welke verantwoorde
beid men de overheid wil toekennen en welke bestuurlijke structuur 
het beste bij die verantwoordelijkheid past. Het heeft geen enkele 
zin om overheidstaken te gaan onderbrengen in privaatrechtelijke 
organen, alleen omdat daarmee geprivatiseerd wordt. Het zou heel 
goed kunnen zijn dat de verantwoordelijkheid, die de overheid toch 
nog voor een dergelijke taak blijft voelen, leidt tot een vorm van 
subsidiëring, die veel duurder is dan de oorspronkelijke taak
uitoefening door een ambtelijke organisatie. En men moet toch ook 
aannemen dat de inrichting van een ambtelijke organisatie het 
beste is, wanneer het om de uitvoering van typische overheidstaken 
gaat. 

Maar misschien is dat laatste wel twijfelachtig geworden. Zit 
het bestuursapparaat wel zodanig in elkaar dat het geschikt is 
voor de uitvoering van welke taak dan ook? Zou men daaraan 
twijfelen, dan gaat het niet aan om hier en daar eens wat te 
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snijden en te privatiseren, maar moet in de organisatie zelf 
verandering worden gebracht. Een bestuursapparaat blijft altijd 
noodzakelijk en een discussie over de vraag hoe dat in het 
algemeen het beste kan worden ingericht, is dan van wezenlijker 
belang dan de wat marginalere vraag of beperkte onderdelen niet 
kunnen worden afgestoten. 

Inderdaad is het een feit dat men gerede twijfel kan hebben 
over de manier van werken van ons bestuursapparaat. Het is log 
en inëfficient, zo wordt vaak gedacht. Voorbeelden van slecht 
functioneren komen regelmatig in het nieuws. De bouwsubsidies, de 
invoering van een nieuw paspoort of de studiefmanciering zijn 
voorbeelden van activiteiten die het vertrouwen in de overheid 
niet versterken. 

Natuurlijk is het de vraag of de matige indruk die door dit 
soort voorbeelden ontstaat wel voor het bestuursoptreden als 
geheel moet gelden. In iedere organisatie gaat wel eens wat mis. 
Bovendien komen fouten in de publiciteit, terwijl aan een dienst 
die uitstekend voor haar taak berekend is geen publicitaire eer te 
behalen valt. Het beeld kan dus sterk vertekend zijn. 

Toch wordt de meer oppervlakkige indruk uit de krant bevestigd 
door serieuze rapportages. In de loop van de afgelopen jaren zijn 
er nogal wat rapporten verschenen over het functioneren van de 
rijksdienst. Dat het allemaal wel goed liep was nimmer de conclu
sie van alle studies, integendeel. Maar noch de instelling van de 
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, noch de aanstelling van een 
regeringscommissaris heeft tot veel veranderingen geleid. 

Hoe is het mogelijk dat een betrekkelijke eensgezindheid over 
gebreken in het functioneren van de rijksdienst toch tot zo weinig 
vernieuwingen aanleiding heeft gegeven? 

Het Nederlandse model voor het bestuursapparaat 

Een belangrijk probleem bij iedere discussie is het staatsrechte
lijk model dat wij in Nederland tot uitgangspunt nemen. Het uit
gangspunt is, dat de bestuurstaak is opgedragen aan de regering, 
die voor de uitvoering daarvan verantwoording schuldig is aan de 
gekozen volksvertegenwoordiging (ik beperk mij tot de bestuurstaak 
van de centrale overheid; bij provincies en gemeenten geldt 
grotendeels hetzelfde). 

Een centrale rol daarin speelt de ministeriële verantwoorde
lijkheid. Men pleegt van de overtuiging uit te gaan, dat in een 
democratische samenleving het gehele overheidsbestuur moet worden 
gevoerd door bestuurders, die een verantwoordingsplicht jegens het 
parlement hebben. 
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Die gedachte heeft directe gevolgen voor de inrichting van de 
overheidsdienst. Zij leidt ertoe dat het gehele ambtelijke 
apparaat een hiërarchische structuur moet hebben met de ministers 
aan het hoofd. Want alleen in een dergelijke structuur is verze
kerd dat de ministers het optreden van ieder onderdeel van de 
organisatie kunnen beïnvloeden (althans theoretisch) en dat is 
nodig om de ministers hun verantwoordelijkheid te kunnen laten 
houden. Men kan iemand immers niet verantwoordelijk stellen voor 
iets dat hij niet kan beïnvloeden. 

Er ontstaat aldus een (mede door Weber geïnspireerd) model 
van de ambtelijke dienst, waarin de minister de politieke verant
woordelijkheid draagt en dus ook de politieke lijn van het bestuur 
bepaalt. De ambtenaren brengen hun deskundigheid en hun ervaring 
in en stellen die loyaal ten dienste van de door de minister 
ingebrachte politieke doelstellingen. 

Dit leidt naar de bedoeling van het model tot een samenwerking, 
waarin van de ene kant de politieke visie en van de andere kant de 
deskundigheid wordt ingebracht. Het resultaat moet dan wel zijn 
dat op deskundige wijze een beleid, dat met de politieke visie van 
de minister strookt, wordt vormgegeven en uitgevoerd 

Aangezien de minister het vertrouwen van de Tweede Kamer moet 
bezitten, is hiermee verzekerd dat het gehele overheidsbestuur in 
overeenstemming is met de politieke inzichten van (de meerderheid 
van) het parlement. 

Deze blauwdruk voor de inrichting van het bestuur is in Neder
land welhaast tot de lakmoesprioef van de democratie geworden. In 
politieke discussies lijkt de ministeriële verantwoordelijkheid 
een onaantastbaar uitgangspunt waaraan niet te tornen valt. 

Dat bevreemdt. En wel om verschillende redenen. In de eerste 
plaats omdat de consequentie van dit uitgangspunt is, dat er een 
strak kader voor de overheidsdienst wordt gesteld. Ondanks de 
enorme uitbreiding ervan moet het hiërarchisch patroon gehandhaafd 
blijven. Dat frustreert in principe iedere ontwikkeling in de 
richting van decentralisatie van bevoegdheden, ambtelijke verant
woordelijkheid of figuren als zelfbeheer en contractmanagement. 
En dat in een tijd waarin welhaast allerwege de feilen van een 
sterk centraal bestuurde organisatie erkend worden, zeker wanneer 
het gaat om een organisatie van grote omvang. 

In de tweede plaats is het strak vasthouden aan de regel van de 
ministeriële verantwoordelijkheid bevreemdend, wanneer men bedenkt 
dat die regel geheel of voor een belangrijk deel ontbreekt in 
landen die wij toch als democratisch beschouwen. Zo ontbreekt zij 
voor bijna al het overheidshandelen in Zweden en voor een goed 
deel van de bestuursorganisatie in andere landen, zoals bijvoor-
beeld Engeland. In de Verenigde Staten bestaat zij in het geheel 
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niet. Geeft dat niet aan dat alternatieve organisatievormen ook in 
een democratische samenleving zeer wel denkbaar zijn? 

Bezwaren tegen de ministeriële verantwoordelijkheid als 
uitgangspunt voor het gehele bestuur 

In dit stuk wordt het standpunt ingenomen, dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid moet bestaan voor datgene wat primair tot de 
taak van de regering behoort: het maken van de politieke keuzen 
waarnaar alle bestuursorganen zich moeten richten en het bepalen 
van de hoofdlijnen van het beleid. 

Maar ministeriële verantwoordelijkheid is ongewenst voor meer 
uitvoerende bestuurstaken. Zij dwingt tot een starre organisatie
structuur, is uit een oogpunt van controle op het bestuur niet 
geschikt en verzet zich tegen aantrekkelijke alternatieven, zoals 
verzelfstandiging van taken, toekenning van verantwoordelijkheid 
aan ambtenaren en het betrekken van maatschappelijke organisaties 
bij de uitvoering van de bestuurstaak. 

Ter toelichting van dit standpunt ga ik allereerst in op de 
vraag of de voordelen die van ministeriële verantwoordelijkheid 
voor uitvoerende taken wordt verwacht wel optreden. 

Ministeriële verantwoordelijkheid maakt het mogelijk dat het 
parlement controle uitoefent op het gehele bestuursoptreden dat 
onder die verantwoordelijkheid valt. Democratische controle op het 
bestuur is daardoor verzekerd. 

Men moet de vraag stellen of er van een dergelijke controle 
veel terecht komt. Een stelsel dat bij een beperkte overheidstaak 
- en dus ook bij een klein bestuursapparaat - goed functioneert, 
kan grote gebreken vertonen wanneer de omstandigheden veranderen. 
Het behoeft dan ook geen betoog dat het parlement in het geheel 
niet meer in staat is tot een behoorlijke controle op alles wat 
onder de ministeriële verantwoordelijkheid gebeurt. Wanneer men 
ziet welk een beslag een wat diepgaander parlementaire controle op 
een klein deel van het overheidsoptreden op parlementsleden legt 
- men denke aan de parlementaire enquêtes uit de afgelopen jaren -
dan weet men dat een enigszins doelmatige controle volstrekt 
uitgesloten is. 

Nu kan men van het standpunt uitgaan, dat enige controle altijd 
beter is dan geen controle, zodat het handhaven ervan altijd beter 
is dan het afschaffen. Maar er zijn een aantal redenen waarom 
parlementaire controle ook ongeloofwaardige aspecten is gaan 
vertonen. 

Bij controle denkt men aan het achteraf nagaan of werkzaamheden 
goed zijn verricht door een min of meer onafhankelijke controle-
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instantie. 
Tot een aantal decennia geleden kon men het parlement als een 

redelijk onafhankelijk controle-orgaan beschouwen. Natuurlijk 
moest de regering het vertrouwen van het parlement bezitten, maar 
de ministers opereerden onafhankelijker dan thans. Ministeriële 
verantwoordelijkheid betekende dat de Kamers de minister achteraf 
ter verantwoording konden roepen, maar niet dat zij over beleids
voornemens tevoren met de ministers konden overleggen. In het 
begin van de jaren '60 weigerde de regering nog systematisch om 
met de Kamer te overleggen over nog vast te stellen algemene 
maatregelen van bestuur of die zelfs maar ter inzage te geven 
voordat zij in het Staatsblad zouden worden gepubliceerd. Tegen
woordig wordt over iedere beleidsmaatregel van enig belang tevoren 
met de Tweede Kamer gesproken. 

Wanneer een Kamer(commissie) op die wijze gaat meeregeren, 
ontstaat een betrokkenheid bij het beleid, die betekent dat de 
voor controle noodzakelijke distantie verdwijnt. Dat probleem 
duikt regelmatig op. 

Is de Tweede Kamer, die zo sterk heeft aangedrongen op opvoe
ring van de bestedingen voor de volkshuisvesting, de meest 
geschikte instantie om na te gaan waarom daaraan te veel geld is 
uitgegeven? Ondanks de afstand, die de enquêtecommissie wist te 
bewaren, kan naar buiten gemakkelijk de indruk bestaan, dat ook 
het parlement te veel gecommitteerd was om onafhankelijk te kunnen 
oordelen. 

In het verlengde van de hierboven geschetste ontwikkeling ligt 
de gedachte, dat het parlement zich via de weg van de ministeriële 
verantwoordelijkheid ook gaat bezighouden met beslissingen die het 
bestuur ten opzichte van individuele burgers neemt. Men denke 
bijvoorbeeld aan de discussie over de vraag, of de Staatssecre-
taris van Financiën zich met de vaststelling van een bepaalde 
belastingaanslag zou mogen bemoeien. Iedereen was het er in de 
discussie eigenlijk over eens, dat de bewindsman dat beter niet 
kon doen, omdat dit gemakkelijk tot ongelijke behandeling zou 
kunnen leiden. Zijn aanwijzingen aan de belastingdienst zouden een 
algemeen karakter moeten hebben en zich niet tot één geval moeten 
beperken. 

Toch heeft de parlementaire discussie over dit onderwerp niet 
tot de conclusie geleid dat een organisatiestructuur, waarin de 
bewindsman slechts algemene aanwijzingen kan geven, gewenst zou 
zijn. Dan zou ministeriële verantwoordelijkheid voor individuele 
aanslagen niet meer bestaan en zou ook de Kamercommissie zich 
daarmee niet meer kunnen bemoeien. 

Naar mijn mening is het principieel niet juist als het parle
ment zich op deze wijze met individuele gevallen bezighoudt. Eén 
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van de verworvenheden van de rechtsstaat is dat alle burgers 
gelijk worden behandeld. Daarom mag het parlement als wetgever 
niet een regel voor één geval vaststellen. Op die gedachte is tot 
nu toe de herziening van het pensioen van de weduwe Rost van 
Tormingen gestrand. Maar het probleem van ongelijke behandeling 
rijst weer levensgroot op, wanneer het parlement wel uitspraken 
gaat doen over de vraag hoe het bestuur één enkel geval moet 
behandelen. 

In de huidige tijd behoeft men niet meer te beargumenteren 
dat er bezwaren aan het stelsel van ministeriële verantwoordelijk
heid zijn verbonden; men kan eigenlijk al vaststellen dat het in 
de praktijk is losgelaten. 

Bij de recente debatten, waarin de ministeriële verantwoorde
lijkheid in het geding is geweest, is die verantwoordelijkheid in 
wezen al beperkt van een verantwoordelijkheid voor het gehele 
bestuursapparaat tot een verantwoordelijkheid voor datgene wat de 
minister zelf heeft gedaan. Heel duidelijk was dit in het debat 
over de verantwoordelijkheid van Minister Braks voor de visserij
fraudes. Het ging daarbij om de vraag wat de minister nu wel of 
niet precies had geweten of had gedaan. De Minister-President 
stelde zich onweersproken op het standpunt dat de minister niet 
iets kon worden aangerekend wat hij niet had geweten. 

Dit betekent in wezen dat de ministeriële verantwoordelijkheid 
alleen dan kan worden gemobiliseerd, indien de minister persoon
lijk iets aan te rekenen valt. De parlementaire controle blijft 
zonder sanctie indien fouten in het bestuursapparaat niet tot 
handelen of nalaten van de minister zelf te herleiden zijn. 

Nu de voordelen van het stelsel van ministeriële verantwoorde
lijkheid voor het gehele overheidsapparaat beperkt blijken, is een 
belangrijk bezwaar van dit stelsel dat het ontwikkelingen in de 
richting van een beter bestuur tegenhoudt. De welhaast mystieke 
betekenis lijkt het te winnen van de voordelen die men voor andere 
organisatievormen of andere controlemogelijkheden kan aanvoeren. 

Die fout is in Nederland al eerder gemaakt. In de eerste helft 
van deze eeuw is de invoering van administratieve rechtspraak 
effectief tegengehouden met het argument, door Struycken met 
kracht naar voren gebracht, dat een democratisch gecontroleerd 
bestuur niet aan administratieve rechtspraak moest worden 
onderworpen. De aan niemand verantwoording verschuldigde rechter 
zou zijn beslissingen in de plaats stellen van die van de aan het 
parlement verantwoording verschuldigde ministers. 

Eigenlijk is eerst in 1976 met de invoering van de AROB
rechtspraak de onjuistheid van deze redenering erkend. 
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Hoe functioneert het model van Weber? 

Het is goed om nog even stil te staan bij de vraag of het model 
voor een ambtelijke bureaucratie van Weber, dat in ons land 
verweven is met de regel van de ministeriële verantwoordelijkheid, 
bij de huidige stand van zaken goed functioneert. 

Het uitgangspunt is, zoals hierboven aangegeven, dat samenwer
king van politieke visie en ambtelijke deskundigheid een goed 
doordachte beleidsvorming en -uitvoering opleveren overeenkomstig 
hetgeen de meerderheid van de bevolking, of althans het parlement, 
wenst. In de huidige situatie roept dit model twee vragen op, 
waarop ik kort wil ingaan. 

De eerste vraag is, hoe die samenwerking van politiek bestuur
der en deskundige ambtenaar kan verlopen bij een zo omvangriijke 
bestuursorganisatie als waarover wij beschikken. 

Het lijkt mij duidelijk dat bij een dergelijke samenwerking aan 
een klein verband is gedacht. De minister en de deskundige kunnen 
meningen uitwisselen en tot een beleidsbepaling komen, die recht 
doet aan het uitgangspunt. Maar wordt de organisatie groter, dan 
wordt het voor de minister steeds moeilijker om een inzicht te 
krijgen in wat er door zijn vele deskundigen werd gedacht. Omge
keerd wordt het voor vele ambtelijke deskundigen, zeker voor hen 
die buiten de departementen zetelen, welhaast onmogelijk om hun 
zienswijze tot de minister te doen doordringen. 

Wat in klein verband werkt behoeft in groot verband nog niet 
op te gaan. De problemen die de onderlinge communicatie oplevert 
in grote organisaties, zijn voldoende bekend. Zij maken dat het 
proces niet verloopt zoals Weber het zich had voorgesteld. Ver
wezen zij, bij wijze van voorbeeld, naar de problematiek rondom 
de studiefinanciering. 

De tweede vraag betreft de wijze waarop in het model wordt 
gegarandeerd dat de inbreng van de minister en de deskundige 
ambtenaar op de juiste wijze geschiedt. Voor de minister wordt in 
beginsel via de vertrouwensregel zeker gesteld dat de politieke 
visie die hij inbrengt overeenstemt met de wensen van het parle
ment. Is dat niet langer het geval, dan kan hij worden heengezon
den. Maar wordt de ambtenaar op soortgelijke wijze aangesproken op 
zijn deskundigheid? Daarvoor bestaan in wezen in het geheel geen 
voorzieningen. Kenmerk van ons stelsel is, dat uitsluitend de 
minister een externe verantwoordelijkheid draagt en ambtenaren in 
het geheel niet. Die ministeriële verantwoordelijkheid geldt niet 
alleen voor de politieke visie, maar ook voor de deskundigheid van 
het ambtelijk apparaat. 

Nu kan een ambtenaar wel ontslagen worden, indien hij duidelijk 
tekort schiet. Maar het initiatief daarvoor gaat in beginsel van 
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zijn minister uit. Zolang de ambtenaar niet op een voor de 
minister onwelgevallige wijze in' zijn functioneren tekort schiet, 
zijn er voor hem dus weinig problemen. Men kan het ook anders 
zeggen: een ambtenaar kan, wanneer hij moet kiezen tussen hetgeen 
de politieke lijn van de minister aangeeft of hetgeen uit zijn 
deskundigheid voortvloeit, maar beter voor het eerste kiezen. 

Ook hiervan ziet men voorbeelden in de praktijk. Men behoeft 
het wellicht een minister niet kwalijk te nemen wanneer hij onder 
druk van de Kamer tracht tot maximale woningbouwproduktie te 
komen. Maar men zou van een ambtelijk apparaat kunnen verwachten, 
dat det in ieder geval over de deskundigheid en de ervaring 
beschikt om bij het uitgeven van gelden een strakke regeling en 
een goede verantwoording na te streven. Maar binnen het geldende 
systeem worden ambtenaren daar niet werkelijk op aangesproken 
langs een andere lijn dan via de ministeriële verantwoordelijk-
heid. 

Overigens moet met betrekking tot dit laatste punt worden 
gezegd, dat dit in de praktijk enigszins verandert. De Parlemen
taire Enquête Bouwsubsidies heeft vele verhoren van ambtenaren 
laten zien. Hoewel de Enquêtecommissie niet tot taak had een 
oordeel over hun optreden te geven, heeft dit zichtbaar maken van 
hun rol wel ten gevolge dat ambtenaren iets sterker een eigen 
verantwoordelijkheid zullen gaan voelen. Een dergelijk gevoel 
wordt door andere vernieuwingen uit de laatste tijd versterkt. Men 
denke aan de komst van de Nationale Ombudsman. De voorganger 
van de huidige ambtsdrager had de gewoonte om bij een fout in 
het overheidsoptreden uit te spreken dat de minister zich onbe
hoorlijk had gedragen, ook al was de fout aan een ambtenaar te 
wijten en kon de minister er niets aan doen. Staatsrechtelijk was 
dit wellicht correct, maar het wekte grote wrevel bij de aldus 
beoordeelde bewindslieden op. De huidige Nationale Ombudsman 
benadert dergelijke situaties dan ook iets anders. 

Maar maakt ook deze ontwikkeling niet duidelijk dat de 
ambtenaren eerder zelf op hun optreden worden aangesproken? De 
toegenomen openbaarheid in het "openbaar" bestuur wijst stellig in 
dezelfde richting. 

Het loslaten van de ministeriële verantwoordelijkheid geeft 
mogelijkheden voor een betere overheidsorganisatie 

Op grond van het bovenstaande meen ik dat het beginsel van de 
ministeriële verantwoordelijkheid geen belemmering meer moet 
vormen voor veranderingen in de overheidsorganisatie, ook al leidt 
dit tot een beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid 
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voor grote delen van het bestuursapparaat. Ik zal een aantal 
veranderingen aangeven die naar mijn mening perspectief voor een 
beter functioneren kunnen bieden. 

Ik stel echter voorop dat het essentieel is dat de ministers de 
hoofdlijnen van het beleid bepalen en daarvoor verantwoordelijk 
zijn. Voorzover ik verzelfstandiging bepleit, betreft dit niet de 
algemene beleidsbepaling, maar meer de uitvoering van het beleid. 
Ik ben mij ervan bewust, dat de grens tussen beide vaag is, maar 
nu ook de wetgever de term "algemeen regeringsbeleid" gebruikt 
(art.16 onder a: Wet Nationale Ombudsman) moet het onderscheid 
hanteerbaar zijn. 

a. Ambtelijke verantwoordelijkheid 

Uit het bovenstaande vloeit voort dat ik het juist zou vinden, 
wanneer ambtenaren, duidelijker dan nu mogelijk is, op hun 
verantwoordelijkheid als deskundigen kunnen worden aangesproken. 
Het geldt hier uiteraard niet de door de minister gekozen poli
tieke lijn, maar de inbreng die zij vanuit hun ambtelijke positie 
moeten leveren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zij moeten 
handelen overeenkomstig de regels die van de overheid in een 
rechtsstaat mogen worden verwacht. Onpartijdigheid, gelijkheid van 
behandeling en een behoorlijke handelwijze in contacten met 
burgers behoren daartoe. 

In de tweede plaats moeten zij de specifieke deskundigheid, 
waarover zij in hun functie moeten beschikken, ook goed gebruiken. 
De jurist moet weten volgens welke regels de overheid moet 
handelen en dienovereenkomstig beslissen of adviseren. Voor een 
accountant of een manager behoort iets soortgelijks te gelden. 

Een dergelijke aanspreekbaarheid van ambtenaren zou via een 
andere lijn moeten verlopen dan via die van de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Ik zie er dan ook niets in om ambtenaren een 
verantwoordingsplicht jegens het parlement toe te kennen, zoals 
soms wel wordt geopperd. Het parlement behoort uitsluitend de 
ministers te controleren; voor controle op ambtenaren is het niet 
goed uitgerust en het heeft ook belangrijkere taken waarop het 
zich moet concentreren. Uit hetgeen ik eerder heb gezegd valt te 
concluderen dat ik het ook bepaald ongewenst vind wanneer het 
parlement zich op die weg zou gaan begeven. 

Een betere mogelijkheid zou zijn de Nationale Ombudsman in 
dit opzicht een duidelijker rol toe te kennen. Indien hij tot de 
conclusie zou komen dat de ambtenaar zich onbehoorlijk heeft 
gedragen, zou hij ook het initiatief voor maatregelen kunnen 
nemen. Kortheidshalve verwijs ik naar de situatie in Zweden, waar 
de ombudsman over dergelijke bevoegdheden beschikt. 
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b. Verzelfstandiging van diensten 

Velen menen dat een organisatie, naarmate zij groter wordt, 
minder efficiënt gaat werken wanneer zij hiërarchisch vanuit de 
top bestuurd blijft worden. Geeft men aan onderdelen van de 
organisatie een zekere zelfstandigheid, dan wordt het vermogen om 
problemen op een creatieve wijze op te lossen groter, wordt er 
flexibeler op veranderingen ingespeeld en nemen de doelmatigheid 
en cliëntgerichtheid toe. Ervaringen in organisaties, zowel binnen 
als buiten de overheid, schijnen deze zienswijze te bevestigen. 

Ook bij de overheid denkt men na over (functionele) 
decentralisatie, zelfbeheer en contractmanagement. Men moet zich 
realiseren dat dergelijke ontwikkelingen niet te verenigen zijn 
met een volledig handhaven van de ministeriële verantwoorde
lijkheid. Het zal duidelijk zijn dat ik daar geen probleem in zie. 

In ander verband heb ik dan ook gepleit voor een veelvuldiger 
gebruik van de figuur van zelfstandige bestuursorganen. Dat zijn 
organen die met een zekere zelfstandigheid ten opzichte van de 
minister een deel van de overheidstaak uitvoeren. Dergelijke 
organen bestaan er al in grote aantallen, zonder dat men echter 
over de inrichting ervan systematisch heeft nagedacht. Bekende 
voorbeelden zijn de Verzekeringskamer, de uitvoeringsorganen van 
de sociale verzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek 
en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. In opdracht van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een inventari
satie gemaakt, die een aantal van ongeveer 600 heeft opgeleverd. 

De plaats ontbreekt om in dit verband verder in te gaan op 
de argumenten voor de instelling van dergelijke organen. Als 
gedachtenoefening zou het misschien aardig zijn na te gaan hoe 
de besluitvorming over de studiefinanciering zou zijn gelopen 
indien die dienst reeds een zelfstandig bestuursorgaan zou zijn 
geweest. De besluitvorming zou in ieder geval meer in de open
baarheid hebben plaats gehad dan nu het geval is geweest. Ik 
veronderstel dat er dan ook beter overwogen beslissingen waren 
genomen, maar zeker is dat zonder nadere analyse niet. 

c. Het toekennen van medeverantwoordelijkheid aan maatschappelijke 
organisaties 

Het gedeeltelijk loslaten van de ministeriële verantwoorde
lijkheid maakt het ook mogelijk maatschappelijke organisaties te 
betrekken bij het uitvoeren van het overheidsbeleid. 

Die mogelijkheid bestaat met name wanneer men zelfstandige 
bestuursorganen instelt en aan het hoofd daarvan een raad of 
commissie plaatst. In dat collegiale orgaan kan men representanten 
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van organisaties of maatschappelijke stromingen benoemen, die dan 
mede leiding kunnen geven aan de uitvoering van de bestuurstaak. 

Men kan veronderstellen dat dit in veel opzichten goed zal 
werken. Men kent de problemen en de maatschappelijke omgeving 
waarin moet worden gewerkt en men zal in het algemeen cliënt
gerichter en sneller kunnen reageren. 

Een groot aantal van de bestaande zelfstandige bestuursorganen 
kent deze constructie, zoals die in de sfeer van de sociale verze
keringen en de gezondheidszorg. 

Conclusie 

In het bovenstaande zijn enkele richtingen voor verbetering van 
de kwaliteit van het overheidsbestuur genoemd, die een nadere 
doordenking vereisen. Zij gaan er alle van uit, dat een alles
omvattende ministeriële verantwoordelijkheid voor het overheicis
bestuur ongewenst is. Stemt men met die gedachte in, dan wordt 
een betere afweging van de voor- en nadelen van verschillende 
veranderingen later mogelijk. 

Het wordt dan ook beter mogelijk om voor de overheicis
organisatie vormen te vinden die meer overeenkomst vertonen met 
hetgeen buiten de overheid goed blijkt te voldoen. Want het is 
onbevredigend om overheidstaken af te stoten, alleen omdat het 
bestuursapparaat die taken niet naar behoren kan uitvoeren. De 
oplossing behoort dan een andere te zijn: het zodanig reorgani
seren van het bestuursapparaat dat het wel op zijn taak berekend 
is. Het is toch niet aanvaardbaar dat een privaatrechtelijke 
organisatie een overheidstaak beter kan uitvoeren dan de overheid 
zelf! 

Zweedse ervaringen 

In mijn opvatting dat een organisatiestructuur waarbij de 
beleidsuitvoering berust bij zelfstandige bestuursorganen grote 
voordelen biedt, ben ik gesterkt door een recent studiebezoek aan 
Zweden. 

De departementen in dat land zijn buitengewoon klein, ongeveer 
100 personeelsleden per departement. Al hetgeen niet bestaat uit 
het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid en het voorbereiden 
van wetgeving geschiedt door zelfstandige bestuursorganen. 
Belastingheffmg, gevangeniswezen en studiefmanciering, om een 
paar voorbeelden te noemen, zijn op die wijze georganiseerd. De 
regering kan aan ieder zelfstandig bestuursorgaan opdrachten geven 
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en daarvoor de beleidslijnen bepalen, alleen het geven van een 
opdracht ten aanzien van één concrete beschikking (bijvoorbeeld de 
belastingaanslag van burger X) is niet toegestaan. Binnen het 
kader van wet en aanwijzingen van de regering handelt een 
zelfstandig bestuursorgaan op eigen verantwoordelijkheid. 

Van de kant van de minister en departementen wordt het sys
teem bevredigend gevonden omdat men het beleid efficiënt kan 
bepalen zonder dat men zich met alle details behoeft te bemoeien. 
Men kan niet alleen aanwijzingen geven, maar men stelt ook het 
budget vast en de taken die voor het toegekende geld moeten worden 
verricht. Daarnaast wordt er van de kant van de regering zeer 
intensief gecontroleerd of de uitvoering goed geschiedt. Een 
directeur-generaal die niet voldoet kan worden ontslagen. 

Bij de zelfstandige bestuursorganen beschouwt men het als een 
groot voordeel dat de verantwoordelijkheden duidelijk vastliggen. 
Men weet welk beleid wordt verlangd en men is zelf verantwoor
delijk voor de meest doelmatige uitvoering. 

Gezegd werd wel dat door dit bestuursstelsel de ook in Zweden 
noodzakelijke bezuinigingsoperatie goed verloopt: de regering 
bepaalt de noodzakelijke bezuiniging, maar het zelfstandige 
bestuursorgaan kan het beste nagaan hoe er op het bestuurs
apparaat kan worden bespaard. De bezuiniging in het overheids
apparaat verloopt volgens plan. 

Anders dan men misschien zou verwachten wordt ook vanuit 
het parlement positief over het systeem geoordeeld. Hoewel het 
parlement de minister niet over een besluit van een zelfstandig 
bestuursorgaan ter verantwoording kan roepen, wordt het over 
beleidsbeslissingen beter geïnformeerd. Presenteert de regering 
een bepaald beleid, dan wordt niet alleen door haar informatie 
gegeven, maar kunnen ook de zelfstandige bestuursorganen die bij 
de uitvoering ervan zijn betrokken, hun zienswijze - met name over 
de uitvoerbaarheid van het beleid - uiteenzetten. Bij problemen 
als die betreffende de invoering van de studiefinanciering en het 
nieuwe paspoort zou het Zweedse parlement veel eerder en beter 
hebben kunnen ingrijpen. Bovendien draagt de intensieve controle 
die de regering zelf op de beleidsuitvoering uitoefent aanzienlijk 
bij tot een goede beoordeling van het beleid. 
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NAAR EEN HERWAARDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDEN 

Dr. H.J. Aquina 

De overheid moet afslanken, zij moet zich beperken tot de 
eigenlijke taken, zo wordt beweerd. Maar al te vaak wordt vergeten 
dat in Nederland de overheid strikt genomen zeer klein is, zodat 
er weinig af te slanken valt. De omvang van de Nederlandse 
overheid is goeddeels een kwestie van gezichtsbedrog. Immers, het 
grootste deel van de collectieve sector wordt niet beheerst door 
de overheid. In die collectieve sector staan overheid enerzijds en 
allerlei min of meer onafhankelijke organen anderzijds in een 
subtiele verhouding tot elkaar. Die organen zijn niet wel 
omschreven. Soms worden zij aangeduid met de term "het maatschap
pelijk midden". Termen als zelfstandige bestuursorganen of 
rechtspersonen rond de overheid duiden op ongeveer dezelfde 
categorie. Zelf heb ik elders het begrip paragouvernementele 
organen (PGO's) gebruikt, in navolging van het internationale 
spraakgebruik (1). Opvallend is nu dat de verhouding tussen de 
Nederlandse overheid enerzijds en deze paragouvernementele organen 
anderzijds aan veranderingen onderhevig is. Ongeveer twintig jaar 
geleden hadden PGO's het zwaar te verduren. Zij zouden niet meer 
van onze tijd zijn. Zij zouden onverantwoord met gemeenschaps
gelden omspringen en intern weinig democratisch georganiseerd 
zijn. Alle hoop was op de overheid gesteld. 

De Nederlandse overheid neemt thans een ogenschijnlijk 
dubbelzinnige houding aan tegenover paragouvernementele organen. 
Enerzijds is het beleid uitdrukkelijk gericht op privatisering, 
hetgeen onder meer kan betekenen dat meer overheidstaken worden 
overgelaten aan PGO's. Anderzijds probeert de overheid meer greep 
te krijgen op PGO's door zich te ontworstelen aan de wurggreep van 
allerlei adviesorganen en overlegcircuits, waarin PGO's zeer ruim 
zijn vertegenwoordigd en waarin deze organen hun belangen weten 
veilig te stellen ten koste van de overheid. 

Ook in een ander opzicht is er sprake van een paradoxale 
situatie. Deregulering staat hoog in het beleidsvaandel van de 
huidige regering. Wij zien allerlei nieuwe concepties ontwikkeld 
als zelfbeheer, besturen op afstand, budgetfinanciering en wat 
dies meer zij. De overheid treedt terug. Via een achterdeur komt 
zij weer binnen. Noodgedwongen, want er is niet alleen aandrang op 
deregulering, er wordt ook steeds meer gepleit voor een meer 
intensieve controle op de besteding van openbare middelen. Dat 
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ZIJn niet alleen belastinggelden, maar ook afdrachten die daarmee 
zijn te vergelijken, zoals pensioenpremies, sociale verzekerings
premies en de premies voor de ziektekostenverzekering. Dergelijke 
premies worden meestal beheerd door PGO's. 

Het debat wordt er niet eenvoudiger op als men hoort hoe elk 
van genoemde ontwikkelingen door sommigen wordt toegejuicht, omdat 
zij een verbetering zouden betekenen van de werking van onze 
democratie, terwijl anderen juist hun hart vasthouden, omdat zij 
in deze ontwikkelingen een bedreiging zien van diezelfde democra
tie. 

In deze bijdrage wordt gepoogd om de veranderende relatie 
tussen PGO's en overheid systematisch te beschrijven en te 
evalueren. De overheid heeft van geval tot geval PGO's nodig om 
een hoog niveau aan collectieve voorzieningen te kunnen handhaven. 
PGO's zijn tot op zekere hoogte zelfstandig, maar dat wil niet 
zeggen dat zij niet onder democratische controle moeten staan. 

Veranderende positie van de overheid 

Vijfentwintig jaren geleden leek het allemaal zo simpel: de 
volledig gedemocratiseerde overheid zou als een goed geolied 
apparaat eenduidig en met behulp van wetenschappelijke methoden 
allerlei maatschappelijke problemen oplossen. Nu weten wij beter. 

In de eerste plaats bleek de overheid helemaal niet zo'n goed 
geolied apparaat te zijn. Pogingen om daarin verandering te 
brengen hebben nog niet tot erg veel resultaten geleid. De 
rapporten van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst lijken 
zorgvuldig in de la opgeborgen te zijn. Het werk van de Werkgroep 
Complementair Bestuur is niet goed voortgezet, net zo min als de 
reorganisatie van het binnenlands bestuur. Ondertussen gaat de 
verkokering door. 

In de tweede plaats handelt de overheid niet zo geweldig 
rationeel, althans niet als "de" overheid. Aangezien de overheid 
uiteenvalt in een groot aantal min of meer zelfstandige organen, 
mogen wij verwachten dat elk van deze organen het algemeen belang 
nastreeft zoals hij dat ziet. Wij moeten er ons dan niet over 
verbazen dat het met bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening zo moei
zaam gaat. Justitie definieert het algemeen belang nu eenmaal 
anders dan WVC. 

In de derde plaats is ons vertrouwen in de wetenschap nogal 
afgenomen. Een belangrijk deel van de maatschappelijke problemen, 
zoals het milieuvraagstuk, is juist veroorzaakt door wetenschap-
pelijke ontwikkelingen. Bovendien hebben wij opnieuw ontdekt dat 
sommige problemen per definitie niet kunnen worden opgelost, omdat 
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de tegenstelling tussen twee opties niet is weg te werken. Econo
mische groei is technisch te verwezenlijken en het milieu kan ook 
met behulp van wetenschappelijke kennis en inzichten worden 
beschermd. De tegenstelling tussen economische groei en milieu
beheer echter is uiteindelijk niet op te lossen op basis van 
alleen maar wetenschappelijke inzichten. Een politiek compromis is 
wel mogelijk, maar dat blijkt op nationaal niveau in veel gevallen 
moeilijk te realiseren. 

Tenslotte, de overheid lost niet zozeer maatschappelijke 
problemen op, maar is zelf deel van de maatschappelijke proble
matiek. Zij staat ook niet meer boven de samenleving, doch is in 
toenemende mate slechts een van de mechanismen met behulp waarvan 
de samenleving haar problemen oplost (2). 

Elk van deze vier ontwikkelingen heeft geleid tot een toenemen
de aandacht voor PGO's. Als de overheid niet zo'n goed lopend 
mechanisme is, is een PGO dat misschien dan wel? Soms is de 
benodigde kennis binnen de overheid niet aanwezig, maar wel bij 
een PGO. Als op het niveau van de overheid geen politieke 
oplossing voor conflicten kan worden gevonden, kan dat op het 
niveau van PGO's misschien wel. En tenslotte, misschien kunnen 
PGO's wel een bijdrage leveren tot verdere democratisering van 
onze samenleving, want ook op dat punt is menigeen thans 
teleurgesteld in de overheid (3). 

PGO's worden nogal eens geassocieerd met corporatisme en 
daarmee als weinig democratisch beschouwd. Die redenering gaat 
iets te snel. Als PGO's corporatistische instellingen zijn, dan 
nog kunnen zij een bijdrage betekenen voor onze democratie. 
Bepaalde vormen van corporatisme verdragen zich prima met bepaalde 
opvattingen van democratie. V oor op staat dat ook in een democratie 
de voorziening in collectieve goederen en diensten efficiënt en 
effectief dient te geschieden. Een PGO kan daarin voorzien, soms 
beter dan een echte overheidsorganisatie. Daarnaast wordt een 
pluralistische democratie zoals de Nederlandse, gekenmerkt door 
decentralisatie van bestuur en deconcentratie van macht waar 
mogelijk, maar centralisatie en concentratie waar dat onvermijde-
lijk is ( 4). PGO's kunnen op grond daarvan wenselijk of zelfs 
onontbeerlijk zijn. 

Efficiency 

De belastingbetaler heeft er recht op dat zijn geld goed wordt 
besteed. In sommige gevallen is een PGO dan het aangewezen 
orgaan. Particuliere TBR-klinieken werken goedkoper dan rijks
inrichtingen, dus de keus is snel gemaakt. Het is ook mogelijk dat 
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de overheid de benodigde kennis niet in huis heeft. In het wel
zijnswerk komt dat herhaaldelijk voor. Tenslotte is het mogelijk 
dat een overheid gebruik moet maken van een PGO om tactische 
redenen. De Kamers van Koophandel in het buitenland vervullen een 
uitstekende functie op het terrein van de exportbevordering, omdat 
voor hen niet de barrières bestaan die er wel zijn voor een 
overheidsbureau. 

Nu kan het voorkomen dat een PGO misschien niet in alle op
zichten goedkoop, efficiënt of praktisch is, maar desalniettemin 
gewenst omdat individuen in een democratie zoals de onze nu een
maal onvervreemdbare rechten hebben. Interessant is om na te gaan, 
hoe met name de katholieke en de protestant-christelijke staats-
leer een punt hebben gemaakt van het recht van eigen richting van 
groepen in de samenleving en de verhouding tussen die groepen 
enerzijds en de overheid anderzijds. Zowel de subsidiariteits
gedachte als de leer van de soevereiniteit in eigen kring laten, 
ieder op hun eigen wijze, de overheid slechts een beperkte rol. De 
overheid moet slechts optreden waar groepen niet in staat zijn 
voor zichzelf te zorgen of waar bepaalde taken niet door groepen 
worden vervuld terwijl dat voor de samenleving wel noodzakelijk 
is. De landsverdediging kun je moeilijk aan groepen overlaten, 
maar de gezondheidszorg wel, desnoods met enige steun van de 
overheid. In beide opvattingen wordt de verhouding tussen PGO's en 
de staat theologisch gefundeerd. Wij zullen later zien dat ook in 
het socialistische en het liberale denken heel goed PGO's ideolo
gisch kunnen worden verantwoord, zij het op andere dan theologi
sche gronden. 

PGO's kunnen worden beargumenteerd door te wijzen op criteria 
als recht en efficiency afzonderlijk. De oprichting van een PGO 
kan ook de oplossing zijn voor een dilemma waarin men verkeert als 
men aan beide criteria tegelijk wil voldoen. Dat komt nogal eens 
voor. Wij laten de richting van onderwijs over aan bijzondere 
scholen als groepen daarom vragen. Tegelijkertijd hebben wij voor 
het gehele onderwijs eisen opgesteld met betrekking tot de mini-
male omvang van scholen en hebben wij een heel systeem van staats
toezicht in het leven geroepen om verzekerd te zijn van een effi
ciënt onderwijsstelsel. Alléén particulier onderwijs zou maat-
schappelijk inefficiënt zijn. Alléén openbaar onderwijs zou niet 
tegemoet komen aan het gerechtvaardigde verlangen van groepen naar 
eigen richting. De oplossing lijkt dan een samenwerkingsverband 
oftewel een paragouvernementeel netwerk. In dat netwerk zitten dan 
ook nog de beroepsorganisaties die in menig opzicht medebepalend 
zijn voor de inhoud en inrichting van het onderwijs en het onder
wijsbeleid van de overheid. Alleen de beroepsoefenaars zijn vol-
ledig op de hoogte van onderwijskundige vraagstukken. Het staat 
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evenwel te bezien in hoeverre deze groep het beleid van de over
heid dient te bepalen. Dat brengt ons op de vraag, welke groepen 
men waarover moet laten beslissen. 

Kennis 

Het Nederlandse overheidsapparaat is omgeven met een krans van 
adviesorganen, volgens sommigen zit het daarin gevangen als in een 
ijzeren ring. Die adviesorganen zijn meestal samengesteld uit 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Wordt het parlement 
hiermee niet buitenspel gezet? Kennelijk is het gewicht van 
organisaties minstens zo groot als het gewicht van individuele 
kiezers en hun afgevaardigden. Misschien is het nog wel erger. 
Niet voor niets wordt de huidige situatie wel gekenschetst als een 
waarin de belangenorganisaties baas in eigen huis zijn, maar de 
kosten van het huis afwentelen op de gemeenschap. Van een reële 
afweging van belangen is geen sprake. PGO's stellen hun eigen 
belang veilig en de rekening wordt betaald door de belastingbe
taler. Die belastingbetaler heeft zelfs weinig zicht op datgene 
wat de PGO's met zijn geld doen, omdat zowel de interne democra
tisering van die PGO's als de verantwoording van PGO's aan de 
volksvertegenwoordiging veel te wensen overlaat. Zo is de situatie 
op talloze beleidsterreinen op het ogenblik, althans zo was de 
situatie tot voor kort, want er doen zich op dit punt een aantal 
interessante ontwikkelingen voor. Die gaan niet helemaal in de 
richting van suprematie van een regering die door de volksver
tegenwoordiging wordt gecontroleerd. Er is immers best wat te 
zeggen voor een zekere gelijkwaardigheid van organisaties ener-
zijds en individuele kiezers met hun vertegenwoordigers ander-
zijds, ook vanuit een gezichtspunt van democratie. 

Ooit zijn wij ertoe overgegaan om aan PGO's een belangrijke rol 
in het beleidsproces van de overheid te gunnen, onder meer om 
aldus gebruik te kunnen maken van de kennis en vaardigheden die 
bij deze organen is verzameld. Tenslotte zijn dat vaak de organen, 
die het overheidsbeleid moeten uitvoeren en daarin hebben zij 
zorginhoudelijk inmiddels grote ervaring opgedaan. Dat zij daarmee 
ook een stempel gingen zetten op de inhoud van het overheids
beleid, werd tot voor kort niet als echt hinderlijk ervaren. 
Sinds het begin van de economische depressie van deze tijd wordt 
het evenwel duidelijk dat beleidswijzigingen en bezuinigingen 
onvermijdelijk zijn. Dat is bijzonder moeilijk te realiseren, 
omdat het hele netwerk waarin overheid en belangenorganisaties 
samenwerken tamelijk inflexibel is. Het is wel ingesteld op groei, 
maar niet op krimp. Bovendien lijken correcties vanwege enige 
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scheefgroei gewenst. 
Recentelijk zien wij hoe de overheid zich meer en meer bewust 

wordt van de noodzaak om takken van zorg tegen elkaar af te wegen, 
iets dat aan belangenorganisaties niet kan worden overgelaten, 
omdat die nu eenmaal - en volkomen terecht - alleen aan zichzelf 
denken en alleen op hun eigen terrein deskundig zijn. Wie is 
deskundig in het afwegen van deelbelangen? Men kan met enig recht 
volhouden dat vooral de Kamer zich tot voor kort veel drukker 
maakte over het behartigen van deelbelangen dan over de afweging 
daarvan in het kader van een algemeen beleid. De regering lijkt in 
deze het voortouw te hebben genomen met het opstarten van de 
zogenaamde grote operaties vanaf 1980, daarin enigszins ambivalent 
gevolgd door de volksvertegenwoordiging. In het parlement zitten 
nu eenmaal veel afgevaardigden die hun zetel mede te danken hebben 
aan hun werk voor bepaalde belangengroepen. De indruk bestaat 
evenwel dat die band wat losser wordt. 

PGO's als politiek compromis 

In een democratie geldt het beginsel van de volkssoevereiniteit. 
De vraag blijft wel hoe groot dat volk is en waarover het 
soeverein is. Kinderen hebben ook in Nederland niet zo erg veel te 
vertellen. Buitenlanders alleen in gemeentelijke aangelegenheden. 
Je kunt niet iedereen laten meepraten over van alles wat er in 
Nederland moet gebeuren. De beslissing over de besteding van 
belastinggelden die met bijvoorbeeld de P.C.Hooftprijs zijn 
gemoeid, kan best aan een groep van schrijvers worden overgelaten. 
Daarmee wordt de overheid ook van moeilijke debatten ontlast. 
PGO's zijn vaak ingesteld om politiek lastige beslissingen te 
verschuiven van het niveau van de overheid waar iedereen over 
alles meepraat, naar een ander niveau, waar men makkelijker tot 
een beslissing kan komen. Het bijzonder onderwijs is niet alleen 
ingesteld omdat het recht van eigen richting werd erkend, maar ook 
om de politiek heilloze en uitzichtloze strijd over de inhoud van 
het onderwijs op te lossen. Dat kon alleen maar door de vraag hoe 
het onderwijs inhoudelijk moet worden gegeven niet op nationaal 
niveau op te laten lossen, want daar waren de tegenstellingen te 
groot. In plaats daarvan kon men wel onder bepaalde voorwaarden 
door relevante groepen die inhoud voor zichzelf laten bepalen. 
Hetzelfde is gebeurd met de massamedia. De vraag is dan wel, langs 
welke lijnen de grenzen tussen groepen moeten worden getrokken. De 
oplossing van die vraag is vaak gebaseerd op de machtsverhoudingen 
in de samenleving. 

Rond de eeuwwisseling zag Nederland er in dit opzicht betrek-

99 



keiijk eenvoudig uit. De samenleving was goeddeels verzuild en de 
zuilen zorgden in belangrijke mate voor zichzelf. Eventueel werd 
de hulp van de overheid ingeroepen en dan ontstonden er vaak 
PGO's. De meeste daarvan bestaan nog steeds, hoewel de groepen die 
ze hebben opgericht goeddeels zijn verdwenen. Daarmee zijn deze 
PGO's een deel van hun legitimering kwijt en in ieder geval een 
deel van hun machtsbasis. Daar komt nog bij, dat de leiding van 
deze organen veelal niet meer voortkomt uit de achterban, zo deze 
nog bestaat. Die leiding is goeddeels geprofessionaliseerd en 
voelt nauwelijks affiniteit met een mogelijk bestaande achterban. 

Ontzuiling betekent nog niet dat de Nederlandse samenleving 
meer homogeen is geworden en om die reden mogelijk minder behoefte 
zou hebben aan PGO's. Nieuwe groepen vormen zich, op zoek naar 
eigen identiteit en eigen instituties. De scheidslijnen worden 
opnieuw getrokken, nu niet meer langs die van geloof, maar op 
grond van overwegingen van ethniciteit, geslacht, leeftijd, 
beroepsuitoefening, enzovoort. Wij zouden een nieuwe vorm van 
verzuiling mee kunnen maken, indien nieuwe groepen erin slagen 
ieder voor zich voldoende politieke macht te verwerven. 

Oude of nieuwe vormen van verzuiling, het probleem blijft dat 
sommige groepen systematisch uit de boot vallen en in die zin kan 
een systeem van PGO's dus niet altijd democratisch worden genoemd. 
Als katholieken en protestanten hun diakonieën hebben, moeten 
andersdenkenden maar zien waar zij terecht kunnen. Mede op grond 
van deze overweging is de armenzorg in Nederland uiteindelijk tot 
een pure overheidsaangelegenheid geworden. Misschien gebeurt dat 
met de gezondheidszorg ook wel, omdat daar de belangen van de 
groep van patiënten systematisch ondervertegenwoordigd zijn. Het 
beleid ten aanzien van de gezondheidszorg wordt bepaald in een 
ingewikkeld netwerk, waarin plaats is voor het ministerie van WVC, 
provincies, organisaties van medici, ziekenhuizen, ziekenfondsen 
en ziektekostenverzekeraars, maar niet of nauwelijks voor pa-
tiënten. Aangezien elke Nederlander een potentiële patiënt is, 
zouden wij de behartiging van de belangen van patiënten mogen 
verwachten bij de door ons allen verkozen volksvertegenwoordiging. 
Daarmee is de vraag gesteld in hoeverre wij beslissingen over de 
produktie en verdeling van allerlei collectieve goederen en 
diensten moeten centraliseren en de macht moeten concentreren. 

Decentralisatie en deconcentratie tegenover uniformiteit, 
centralisatie en concentratie 

Centralisatie en concentratie zijn als regel niet de begrippen die 
men gemakkelijk gebruikt in verband met ons begrip van democratie. 
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Tot de hoekstenen van het klassieke democratische denken hoort de 
gedachte van de "checks and balances". Wie politiek bedrijft, 
maakt gebruik van macht. Ter voorkoming van machtsmisbruik wordt 
dan gezorgd voor deconcentratie van macht en wel zodanig, dat 
betrokkenen elkaar controleren en elkaar nodig hebben om iets te 
bereiken. PGO's kunnen worden beschouwd als tegenwichten ten 
opzichte van een anderszins te machtige overheid. 

Een mooi voorbeeld daarvan vinden wij in de volkshuisvesting, 
die momenteel goeddeels een zorg is van de woningbouwcorporaties. 
De overheid heeft bouwprogramma's en geld. Zij is echter afhan
kelijk van de bereidwilligheid van de corporaties, PGO's in onze 
termen, om haar programma's gerealiseerd te krijgen. Anderzijds 
zijn de corporaties goeddeels van de overheid afhankelijk in 
fmancieel opzicht. Zij zijn zelfstandig in hun toewijzingen-
beleid, zij het dat zij zich aan algemene regels hebben te houden, 
zoals de anti-discriminatiewetgeving, en zij het dat sommige 
woningen direct onder beheer van de overheid vallen. Tenslotte, de 
corporaties innen de huur en zorgen voor onderhoud. De hoogte van 
de huur is evenwel uiteindelijk een overheidszaak en er bestaat 
een zekere vorm van onderhoudsverplichting. De corporaties zijn 
vooral geïnteresseerd in bouw en onderhoud, de overheid vooral in 
de economische situatie en verdeling van woonruimte voor bepaalde 
groepen. Beide hebben elkaar nodig. 

Soms is concentratie van macht juist wel nodig, ook vanuit een 
democratisch gezichtspunt. De situatie in de gezondheidszorg 
bijvoorbeeld lijdt onder een overmaat aan deconcentratie. De 
betrokkenen, waaronder de overheid, hebben elkaar zo hard nodig, 
dat zij elkaars gevangenen zijn geworden, zodat vrijwel niemand 
nog een stap kan zetten en er te weinig gebeurt om het vraagstuk 
op te lossen. Zie hoe de Commissie Dekker zorgvuldig wordt 
ondergeschoffeld. In dergelijke situaties lijkt een sterke hand 
juist wel nodig. 

Decentralisatie tenslotte wordt in het algemeen ook als een 
waarmerk van democratie opgevat. De centrale overheid kan niet 
alles. Op grond daarvan hebben socialisten in Nederland het begrip 
functionele decentralisatie geïntroduceerd, waarmee zij tevens de 
deur hebben opengezet voor PGO's. Zo is de uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten goeddeels decentraal opgezet. 

Toch is ook hier een kanttekening te maken vanuit democratisch 
gezichtspunt. De bedrijfsverenigingen zijn niet geïnteresseerd in 
de kosten van de verzekeringen, maar zij bepalen tot op grote 
hoogte wel wie voor een uitkering in aanmerking komt. Daarmee 
bepalen zij voor een belangrijk deel het volume en indirect 
uiteindelijk de hoogte van de premie. 

Een ander voorbeeld betreft het wetenschappelijk onderwijs, 
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waar de instellingen alleen maar belang hebben bij het aantrekken 
van zoveel mogelijk studenten en het ontwikkelen van een zo 
gevarieerd mogelijk onderwijspakket, omdat zij mede daarop worden 
gefinancierd. 

Interessant is nu om te zien hoe de overheid probeert om 
ontwikkelingen te beheersen, niet door allerlei centralistische 
gedetailleerde regelgevingen in te voeren, maar vooral door de 
centralisatie van slechts enkele beslissingen. De introductie van 
budgetfmanciering, ook in de gezondheidszorg, werkt enerzijds 
centraliserend omdat het aan de overheid duidelijk beslissende 
bevoegdheden geeft. Anderzijds werkt het juist decentraliserend, 
omdat instellingen binnen de door algemene belangenbehartiging 
afgegrensde kaders mogen doen wat zij naar deskundig inzicht nodig 
achten. De grote moeilijkheid hierbij is evenwel dat de fmancier 
uiteindelijk waar voor zijn geld wil. Controle achteraf kan een 
dermate grote bemoeienis betekenen, dat van eigen richting toch 
niet veel meer terecht komt. 

Slot 

De positie van de overheid is omstreden. Het is de vraag of de 
overheid in alle gevallen het meest geschikte mechanisme is om te 
voorzien in allerlei min of meer collectieve goederen en diensten 
in onze samenleving. Vanuit een democratisch oogpunt kan men een 
groot aantal criteria opstellen en vervolgens vaststellen dat de 
Nederlandse overheid thans daaraan slechts tot op zekere hoogte 
kan voldoen. In veel gevallen lijkt een paragouvernementeel orgaan 
hoger te scoren. Soms is zo'n orgaan zelfs de enige oplossing. In 
andere gevallen zou de overheid juist een veel krachtiger positie 
moeten innemen. Kreten als privatisering en deregulering zijn veel 
te simpel. De positie van de overheid verdient een heroverweging, 
met name in relatie tot PGO's. Dat betekent nog niet dat de 
heroverweging in alle gevallen hetzelfde resultaat moet opleveren. 

Toch kan men wel een algemene ontwikkeling waarnemen. De 
overheid bemoeit zich inhoudelijk steeds minder met allerlei 
zaken. Zij bekommert zich steeds minder om haar presterende 
functie en in die zin kan men spreken van een afslankende 
overheid. De overheid mag zich dan minder gelegen laten liggen aan 
het zelf behartigen van allerlei belangen, daar staat tegenover 
dat zij juist veel meer werk maakt van het afwegen van belangen 
ten opzichte van elkaar en kwaliteitscontrole van geleverde 
prestaties. Men zou kunnen zeggen dat de ordenende functie van de 
overheid steeds belangrijker wordt. Volgens velen ligt daar ook 
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primair de verantwoordelijkheid van de overheid, een verant
woordelijkheid die zij in het verleden ten onrechte niet altijd 
heeft waargemaakt. 

NOTEN 

1) Zie bijvoorbeeld H.J.Aquina e.a., Zorg en sturing, 
Heroriëntatie van particulier initiatief en overheid in 
Nederland, Zeist 1988. 

2) Hoed, P.den, e.a., Planning als onderneming, Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 1983. 

3) In Nederland: J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt, red., De 
stagnerende verzorgingsstaat, Meppel 1978; J.W. de Beus en 
J.A.A. van Doorn, De interventiestaat, Meppel 1984; A.M.J. 
Kreukels en J.B.D. Simonis, red., Publiek domein, Meppel 1988; 
alsmede de onder 1) genoemde publicatie. 
In het buitenland is naast de neocorporatistische literatuur à 
la W. Streeck en Ph.C. Schmitter, eds., Private interest 
government: beyond market and state, London 1985, nog te 
noemen: C. Hood and G.Folke Schuppert, eds., Delivering Public 
Services in Western Europe, sharing Western European Experience 
of Para-Government Organization, London 1988. 

4) Dahl, R.A., Dilemmas of pluralist democracy, New Haven 1982. 
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OVER 'RUIS' IN DE BELEIDSVORMING 

Drs. J .F. J eekel 

In deze bijdrage staat het proces van beleidsontwikkeling bij de 
rijksoverheid centraal. De invalshoek is vooral de invloed van de 
structuur en de organisatie van die beleidsontwikkeling op de 
inhoud van het uiteindelijk beleidsbesluit. 

Primair staat in deze bijdrage de vraag: hoe wordt een 
gesignaleerd maatschappelijk probleem uiteindelijk belegd met 
beleid? Hoe ziet het traject van signalering van een probleem tot 
besluitvorming in het politieke circuit eruit? En: past de gekozen 
beleidsaanpak tenslotte nog op de redegeving voor dat beleid, de 
signalen vanuit de samenleving? 

Bij deze bijdrage moeten drie opmerkingen vooraf worden 
gemaakt. Allereerst met betrekking tot de aanpak. Het traject van 
signalering tot politieke besluitvorming staat centraal. Dit 
traject kent drie delen, namelijk het deeltraject van signalering 
tot aan het oppakken van beleidsontwikkeling (de input-fase), het 
deeltraject binnen het ambtelijk apparaat (de throughput-fase) en 
het deeltraject in het politieke circuit (de output-fase). De 
deeltrajecten zullen achtereenvolgens worden geschetst. 

Dat gebeurt - en dit is de tweede opmerking - nogal 
ideaaltypisch. Gelet op de invalshoek voor deze bijdrage wordt 
hier eerst onderscheiden wat de aard en het karakter van een 
ideaal beleidsvoorstel zou moeten zijn. Een dergelijk voorstel 
doet recht aan de breedte van het probleem (inclusief de 
verknopingen met andere problemen), doet recht aan die diepte 
van de te onderscheiden aspecten van het probleem, maakt gebruik 
c.q. refereert aan het relevante onderzoek terzake en kent een 
onderdeel waarin verantwoording wordt afgelegd over de wijze 
waarop het voorstel zich verhoudt tot meningen en opvattingen 
van relevante betrokkenen. Elke ontwikkeling in het traject van 
signalering tot uiteindelijk besluit die iets afknabbelt aan dit 
karakter wordt in het kader van deze bijdragen als "ruis" 
aangemerkt. 

Tot slot - de derde opmerking -: deze bijdrage is strikt 
persoonlijk van aard. Als beleidsmedewerker van een departement 
signaleer ik, mede in relatie tot mijn omgeving, een aantal 
terugkerende processen en ontwikkelingen in het proces van 
beleidsvoorbereiding, die telkenmale grote invloed hebben op de 
uitkomst. Die echter zelden - en dan partieel - onderwerp zijn van 
diepergaande studie. Deze bijdrage geeft een 'beeld van 

104 



binnenuit'. Zij kan, wil en mag niet meer zijn dan een aanzet voor 
discussie over praktischer vormen van beleidsontwikkeling binnen 
de rijksoverheid. 

De signalering: de "input-fase" 

Het beleidstraject start met de signalering van een vraagstuk. In 
eerste instantie is die signalering bijna altijd de articulatie 
van een behoefte van een individu of een groep. Het vraagstuk 
wordt eerst een maatschappelijk probleem als grotere groepen 
geïnvolveerd raken. De zaak komt dan op de publieke agenda. En 
daarmee start een erkenningsproces dat als voorlopig einddoel 
heeft het vraagstuk tevens op de politieke agenda te krijgen. Die 
agenda wordt voorbereid, via een proces van beleidsontwikkeling, 
door het ambtelijk apparaat. Althans: in verreweg de meeste 
gevallen. 

Voor de signalengevers is van belang op welke wijze er nu 
het best voor kan worden gezorgd dat het gevoelde vraagstuk 
zodanig onder de aandacht komt van hetzij politici, hetzij een 
ambtelijke directie, hetzij beide, dat de relevantie niet langer 
kan worden ontkend en het vraagstuk dus, direct of indirect, op 
de politieke agenda komt. 

Hier nu treedt nogal eens de eerste ruis op. Om een vraag
stuk zó geaccepteerd te krijgen is het vaak nodig een bepaalde 
presentatievorm te kiezen en/of bepaalde aspecten te accentueren. 
Het gekozen presentatie-zwaartepunt zal door de buitenwereld dan 
vaak worden gezien als een goede samenvatting van het vraagstuk. 
Dat betekent dan wel, dat bepaalde andere aspecten systematisch 
onderbelicht blijven. 

Het afgeven van signalen kan op vele manieren en in vele 
kaders gebeuren. Twee situaties vragen hier een korte behandeling. 
Allereerst het impliciete signaal. Heel veel signalen worden min 
of meer geïnstitutionaliseerd afgegeven. Erg veel belangen
organisaties hebben immers keurig geformaliseerd overleg met 
onderdelen van het rijksambtenarenapparaat Het oppikken van een 
signaal is dan een impliciet en diffuus proces. Soms kan zelfs de 
ambtelijke organisatie het signaal afgeven en spelen de belangen
organisaties de rol van bevestigende instantie. Komt een signaal 
in geformaliseerd overleg binnen, dan is er natuurlijk minder kans 
op de bovenomschreven ruis. 

Daarnaast is er de expliciete signalering. Die gaat vaak 
gepaard met een publiciteitsoffensief. Soms worden daardoor hetzij 
Kamerleden, hetzij leden van het Kabinet geïnteresseerd. In geval 
van minder belangrijke Kamerleden, c.q. van niet-regeringsfracties 
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leidt dit meestal tot wat Kamervragen, die dan de start van een 
proces van beleidsontwikkeling binnen het ambtelijk apparaat tot 
gevolg kunnen hebben. Ingeval van oppikken van het signaal door 
leden van het Kabinet of door zwaardere leden van regerings
fracties gaat het signaal ook richting ambtelijk apparaat. Daar is 
het inmiddels duidelijk, dat er snel moet worden gehandeld. Vaak 
zijn er dan ook reeds wat eerste uitgangspunten geformuleerd. 

Voor deze laatste categorie signalen en maatschappelijke vragen 
start de beleidsontwikkeling dus snel. Dat hoeft niet het geval te 
zijn bij de overige signalen die bij het ambtenarencorps liggen. 
Of een signaal leidt tot snelle start van beleidsontwikkeling 
hangt af van de opstelling van het ambtelijk apparaat en dan 
vooral van de primair betrokken directies. Versnelling is mogelijk 
als belangenorganisaties in overleg te kennen geven waarde te 
hechten aan snelle besluitvorming, of als de politiek zich er even 
echt mee bemoeit. Vertraging kan optreden doordat het werkprogram
ma van de betrokken directie(s) reeds volledig gevuld is, of 
doordat de ambtelijke top andere schattingen maakt inzake de 
urgentie van het maatschappelijke vraagstuk, als er tenminste al 
prioriteiten zijn gesteld. Vaak is het ook een kwestie van 'geen 
zin hebben, het is zo al moeilijk genoeg'. 

Hier zit een tweede relevante ruis, die kan worden omschreven 
via de criteria 'passend in het ambtelijk werkprogramma' en 
'aansluitend op het gedachtengoed in de relevante directie(s)'. 

Deze ruis is relevanter voor de signalen die niet via 
geformaliseerd overleg met organisaties naar boven komen. Doordat 
immers de meeste departementen de relatie met de omgeving - los 
van die reguliere contacten - niet sterk ontwikkeld is, worden 
vraagstukken die in die omgeving leven niet snel de departementen 
ingestuurd. De oorzaak hiervoor is bij de meeste departementen 
gelegen in het ontbreken van een expliciete basis voor de 
beleidsontwikkeling, die geconcentreerd is in de kern van de 
organisatie. Wat derhalve aan signalen wordt opgepakt wordt vaak 
bepaald door de passendheid in het eigen werkprogramma en door 
het gedrag van de belangenorganisaties. 

Overigens speelt natuurlijk voor bijna alle signalen de 
traagheidsfactor een rol. Vaak worden problemen wel gezien door 
politici en ambtenaren, maar acht men de tijd nog niet rijp voor 
een daadwerkelijke start van de beleidsontwikkeling. Dat gebeurt 
dan vaak met een vermeend beroep op 'nog ontbrekende maatschap
pelijke acceptatie' en liefst onder verwijzing naar politiek-
fliosofische noties. Wel wordt dan soms - Of als verbredings
strategie, Of ter uitstel - nog wat nadere studie geëntameerd. 

Is het maatschappelijke vraagstuk inmiddels rijp voor 
beleidsontwikkeling, dan is relevant welke directie primair met 
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die ontwikkeling van start gaat. De centrale ambtelijke directie 
bepaalt de aard, de vorm, de kaders en daarmee toch grotendeels 
het tempo van de beleidsontwikkeling en bepaalt daarmee ook sterk 
de 'kleur' van die ontwikkeling. Hier zit een derde relevante ruis 
in het proces van beleidsontwikkeling. 

De spelen van het ambtenarencorps: de "throughput-fase" 

Het maatschappelijke vraagstuk is nu - wellicht zonder een aantal 
relevante speeten (ruis 1), wellicht wat laat en/of opgeknipt 
(ruis 2) in handen van de centrale overheid en primair in handen 
van een centrale directie (wellicht ruis 3). Rond de beleids
ontwikkeling voor het vraagstuk gaat zich nu een spel ontwikkelen 
dat, althans in de eerste fasen, niet goed zichtbaar is voor de 
buitenwereld en ook niet voor de bestuurskundigen en de pers. 

Hieronder volgen enige regels voor meer inzicht in dat spel. 
Deze regels en vooral de verwoording ervan zijn gebaseerd op 
ervaringen van de auteur, dragen slechts zijn stempel en zijn 
derhalve eenzijdig. 

Allereerst wordt het spel gespeeld zonder de fictie - die 
overigens in de buitenwereld nog wel bestaat - dat er in Neder
land één rijksoverheid zou bestaan. De spelers-ambtenaren van 
verschillende directies in de te onderscheiden departementen zijn 
zich uitermate goed bewust van het feit dat die rijksoverheid niet 
bestaat. Ze handelen als ware de rijksoverheid een samenstel, een 
conglomeraat van deels overlappende, aparte beleidscircuits, die 
alle bestaan uit beleidsambtenaren, uitvoeringsinstanties en dan, 
buiten de overheid: Kamerleden (fractiespecialisten), belangen
organisaties, goed ingevoerde journalisten en vergaderhoogleraren. 
In elk beleidscircuit en tussen die circuits wordt primair het 
grote belangen/conflictenspel gespeeld. En daarbij geldt als 
volgende spelregel dat het spel wordt gespeeld met maximale 
gebruikmaking van de spelmogelijkheden, die zowel de formele als 
de informele overheidsorganisatie bezitten. En dat zijn er legio. 

Hieronder ter verduidelijking een korte schets van het 
ambtelijk beleidsontwikkelingsproces in Den Haag. Binnen dat 
grootste dorp van Europa functioneert nu daartoe een compleet 
beleidsdorp. Per departement zijn er gemiddeld zo'n 400 ambte
naren belast met beleidsontwikkeling en beleidskernbeslissingen. 
Dat zijn dus in totaal zo'n 5 à 6000 ambtenaren. 

In het beleidsdorp zijn twee regels van belang: er zijn 
organisaties gecreëerd en die willen wat te eten hebben; en er 
werken mensen en die willen hun stempel drukken. Hier ligt de 
vierde ruis. 
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De eerste regel is er verantwoordelijk voor dat een breed 
vraagstuk wordt opgeknipt en vervolgens binnen de respectieve 
organisaties op hiërarchische wijze wordt voorbereid. De tweede 
regel is er verantwoordelijk voor dat dwarsverbanden tussen de 
organisaties, nodig voor het goed aanpakken van de vraagstukkn, 
eerst laat worden gelegd. Eerst zelf een machtspositie creëren en 
dan pas extern opereren. Per slot is het beleidscircuit toch per 
definitie in eerste instantie een onderhandelingscircuit. Hier zit 
de vijfde ruis. 

En zo ontstaat als beeld: eerst lang separaat jouw deel van het 
beleid voorbereiden vanuit de eigen cultuur, de eigen nestgeur, 
oppassen voor grensoverschrijding, en dan opeens, via wat trucs 
proberen de andere aspecten - ondergebracht bij andere onderdelen 
van diezelfde rijksdienst - te integreren. 

Twee uitspraken van Winsemius uit zijn boek "Gast in eigen 
huis", geschreven aan het einde van zijn ministerschap, sluiten 
hier heel mooi op aan. "Nergens is mij de moeilijkheid van 
samenwerken duidelijker geworden dan in Den Haag. Geen enkel 
onderwerp heeft mij ook meer verbaasd en geërgerd als het tekort 
op dit gebied" (blz.187). En: "Dat overheidsbeslissingen tot stand 
komen na afweging van de betrokken belangen, het mag duidelijk 
zijn. Dat dit echter in het interdepartementaal werken ontaardt in 
regelrechte belangenbehartiging, is voor mij moeilijk te 
begrijpen" (blz.190). 

Een noodkreet, maar een iets exactere blik op het functioneren 
van de ambtelijke organisatie, leert dat juist het relatief 
logisch handelen van de ambtenaren, in hun huidige situatie, leidt 
tot die bekrachtiging van de eigen nestgeur en tot belangen
behartiging voor die organisaties, die die nestgeur aangenaam 
vinden. 

Beginnen we met het laagste circuit: de werkvloer. Daar heerst 
meestal een probleem-oriëntatie, met een relatief technische 
invalshoek. Ambtenaren hier zien een vraagstuk meestal niet in de 
brede context. Hier past de stelregel: "geef een timmerman een 
probleem en hij geeft je een hamer; geef een jurist een probleem 
en hij geeft je een wet". Contacten tussen de relatief technisch 
ingestelde ambtenaren van verschillende departementen leiden vaak 
snel tot onenigheid. Dat komt vooral doordat men elkaars cultuur 
niet aanvoelt. Zit men namelijk iets langer bijeen, dan worden 
deze onenigheden snel en soepel opgelost. De ruzie komt eerder 
voort uit technisch-inhoudelijke kwesties dan uit verschillen in 
ideologische en/of strategische oriëntaties. 

Het volgende circuit, aan te duiden met "het middle-manage
ment" ((hoofd-)administrateurs, lagere directeursrangen), is zeer 
boeiend. Wat doen de ambtenaren hier? Ze proberen de technisch-
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inhoudelijke ideeën en oplossingsrichtingen voor het vraagstuk, 
zoals die worden aangedragen door hun medewerkers, zo goed 
mogelijk op de (afweeg)markt te krijgen. Ze staan al wat hoger in 
de hiërarchie en willen meestal nog hoger komen. Dat kan, gegeven 
de afslanking en gegeven het ontbreken van een interdepartementaal 
mobiliteitsbeleid, het best -en eigenlijk: bijna alleen maar - in 
het eigen departement. Hoe kom je daar verder? Hoe kom je in elke 
wat grotere organisatie verder? Of door heel goed te zijn, of door 
- en dit geldt altijd voor de meerderheid -de cultuur van de eigen 
organisatie volledig tot de jouwe te maken. Dat betekent in 
concreto, dat de technisch-inhoudelijke ideeën worden getoetst aan 
het criterium "voldoende nestgeur". Vervolgens - en minstens zo 
belangrijk - beseffen deze ambtenaren dat er zal moeten worden 
overlegd met die departementen, die ook een deel van het probleem 
"hebben". 

Voorbereiding voor het spel op het gemeenschappelijk speelveld 
dus. Eigenlijk zijn er twee van die speelvelden. Een beleidsveld 
en een afweegveld. Op het eerste veld proberen de spelers samen 
een afgestemd beleid te maken en op het tweede wordt dat beleid 
langs de gure wind van de andere aspecten in met regeringsbeleid 
gestuurd. De lijnen van de beide speelvelden en ook de spelregels 
voor de beide aspecten zijn voortdurend in verandering. Er wordt 
landjepik gespeeld, opeens hebben een paar spelers een coalitie 
gesloten. In elk geval: het is voortdurend uitkijken. Ook veel 
ambtenaren vragen zich af waarom de spelen zo georganiseerd zijn 
dat je bijna volleerd pokeraar moet zijn om echt een rol te 
spelen. 

Toch is het antwoord op die vraag niet zo moeilijk. Zolang 
immers het parlement uiteen valt in fractiespecialisten, ministers 
eerder winkelier zijn voor hun eigen zaakje dan leden van de Raad 
van Bestuur van de B.V. Nederland, zolang de ambtelijke toppen van 
de departementen welhaast volledig worden gerecruteerd op basis 
van zitvlees en departementstrouw en zolang er geen breed inter
departementaal mobiliteitsbeleid voor ambtenaren is, terwijl de 
afslanking de eigen ontwikkelingsmogelijkheden toch al wat belem
mert, zolang is het niet meer dan rationeel om in het ambtelijk 
gedrag dag-in, dag-uit het belang van de eigen organisatie, van de 
eigen belangensector tot uitgangspunt van handelen te nemen en 
niet het gemeenschappelijke belang, het in relatieve rust aanpak-
ken van een gevoeld maatschappelijk vraagstuk. Daarbij sluit 
dergelijk gedrag ook goed aan bij de aloude menselijke gewoonte 
de eigen organisatie beter, moediger en intelligenter te vinden, 
zodat je er trots op kunt zijn. 

Kortom: de middle-managers functioneren binnen de gegeven 
kaders prima. Wel krijgen steeds meer, vooral jongere managers het 
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gevoel contraproductief bezig te zijn. Er is bijvoorbeeld grote 
belangstelling voor cursussen van het Rijksopleidingsinstituut. 
Daar wordt dan geleerd hoe via relatief 'onderhuidse' samenwerking 
met collega's van andere departementen een gevoeld probleem breed 
kan worden aangevat en uitgewerkt. Maar vooralsnog blijft de 
belangrijkste taak van de middle-manager het eigen beleidsiclee zo 
sterk te maken, dat hij de strijd, eerst departementaal, daarna 
interdepartementaal, op de beide speelvelden goed overleeft. 
Hierin past de bouw van nieuwe interdepartementale structuren en 
netwerken, hier hoort het bespelen van de publiciteit, hier hoort 
- en dit is heel belangrijk - het strategisch contact met de eigen 
niet-ambtelijke achterban. 

Nu het laatste circuit: de ambtelijke top. Die heeft de eigen 
departementsstijl, de cultuur en de nestgeur in de botten, maar 
moet naar haar aard grensoverschrijdend bezig zijn. Ze vertrouwt 
er op dat het middle management de organisatie in een goede 
basispositie heeft gebracht. Ze doet nog maar één ding: letten 
op maatschappelijke - lees heel vaak: politieke - haalbaarheid, 
wel vanuit het perspectief dat de eigen organisatie minimaal haar 
huidige macht moet behouden. Dat kan vaak door andere ambtelijke 
toppen wat te ontwijken, pon-interventiegedrag te benadrukken en 
in geval van echte knelpunten "landverdelingsafspraken" te maken. 

Drie aspecten verdienen bij dit circuit nog wat extra aandacht. 
Allereerst zijn de toppen vaak overbelast. Dat betekent dat bijna 
altijd over de beleidsaanpak voor één vraagstuk wordt gesproken in 
vergadersessies met vele agendapunten. Daardoor kunnen rare zaken 
gebeuren: het thema wordt opeens gerelateerd aan een heel ander 
thema, waar het in de ambtelijke werkelijkheid van die dag wel in 
verband staat, maar verder niet. Of in het kader van de door de 
top te hanteren intradepartementale verdeel-en-heersstrategie 
wordt het noodzakelijk geacht een voorstel van een snel machtiger 
wordende directie maar eens tegen te houden. Hoe dan ook, de 
ambtelijke werkelijkheid kan hier de maatschappelijke werkelijk
heid vertroebelen. En hier zit een zesde ruis. 

Vervolgens buigen de beleidstoppen de voorstellen strategisch 
bij. Dit gebeurt in de richting van de al beschikbare instru-
menten. In deze fase sneuvelen vaak de voorstellen die uitgaan van 
de creatie van nieuw instrumentarium. Dit gebeurt ook op een ander 
punt: de kloof tussen willen en kunnen. Tot nu toe is in de 
beleidsvoorstellen vaak het probleem geschetst en is een beleid 
geschetst onder erkenning dat niet alles kan worden aangevat, dat 
er nog problemen zullen blijven. Als dit voorstel zo verder zou 
komen, zou dit betekenen dat de regering aangeeft wat ze wil en 
wat ze kan en bestaat daartussen doelbewust een spanning. De 
parlementaire behandeling moet dan over die spanning gaan. 
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Een dergelijke benadering is helder, eerlijk en verduidelij
kend, maar staat helaas nog op gespannen voet met de politieke 
cultuur, zoals de ambtelijke toppen die van zeer nabij meemaken. 
Haagse politici willen graag een mooi verhaal vertellen. Niemand 
vertelt trouwens graag, dat er domweg nog geen goede aanpak is. 
En wat gebeurt dan meestal? De kloof wordt gedicht door iets 
minder te willen en de suggestie te wekken iets meer te kunnen. 
De zevende ruis en de achtste ruis liggen hier. 

Tot slot - het derde aspect - hebben de toppen juist, omdat ze 
zo dicht tegen de totale besluitvorming aanzitten, voorkennis en 
dus - bezien vanuit het perspectief van de ambtenaren onder hen -
geheimen. Een dergelijke situatie leidt vaak tot het door Rosabeth 
Kanter in "Men and women of the Corporation" omschreven gedrag, 
waarvan we kunnen vaststellen dat het ook ambtelijke toppen 
kenmerkt: "It is the uncertainty quotient in managerial work, as 
it has come to be in large modern corporation, that causes 
management to become so socially restricting; to develop tight 
inner circles excluding social strangers; to keep control in the 
hands of socially homogeneaus peers; to stress conformity and 
insist u pon a diffuse, unbounded loyalty; and to · prefer ease of 
communication and thus social certainty over the strains of 
dealing with people who are 'different' (blz.49.). 

Terug naar het maatschappelijke vraagstuk. Rekening houdend 
met de hier omschreven dynamiek is er uiteindelijk een voorstel 
voor beleid. Dit voorstel wordt na fiattering door ambtelijke 
topfiguren vaak al voorge-legd aan adviesraden, waarin deskundigen 
en belangenorganisaties zitting hebben. Het proces van consensus
bouw is daarmee begonnen. Dit proces moet er toe leiden dat het 
ambtelijk voorstel, dat tijdens het vervaardigingsproces natuur-
lijk al wel besproken is met deskundigen, belangenorganisaties en 
vaak ook met Kamerleden van regeringsfracties, wordt aanvaard door 
alle partijen. Aanvaarding gaat heel vaak vanuit het idee: "het 
kon beter, maar hier is wel mee te leven". 

Het proces van consensusbouw is meestal al redelijk ver als 
de politici zich formeel over het voorstel gaan buigen. Informeel 
zijn relevante Kamerleden van regeringspartijen vaak al ingescha
keld in een veel eerdere fase. Committering vindt natuurlijk niet 
plaats, maar toch .... 

Wat is in het hier beschreven proces tot nu toe de rol van de 
ministers geweest? Bij een zeer klein aantal onderwerpen een 
initiërende, bij een wat groter aantal een actief handelende, maar 
bij verreweg het grootste aantal thema's de rol van sluiswachter. 
Die rol houdt in, dat de minister de rapportage van de topambtena
ren aanhoort, wellicht nog een vraag stelt en in vertrouwen tekent 
of zijn fiat geeft voor een volgende actie. Kan het anders? Gelet 
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op de werkdruk: nee. Moet het anders? Wellicht. In ieder geval 
moet de vraag worden gesteld of de minister verantwoordelijk mag 
worden geacht voor de inhoud van het voorstel. Formeel natuurlijk 
zeker, maar feitelijk? 

Er ligt nu een voorstel dat kan worden behandeld in de 
Ministerraad. Maar laten we, voordat we overstappen naar de 
behandeling in het politieke circuit, nog even de mogelijke ruis 
identificeren. Er zijn er minimaal vijf: 
a) de vierde ruis: gerelateerd aan het opknippen van het probleem 

over een aantal organisatie-onderdelen; 
b) de vijfde ruis: gerelateerd aan beleidsontwikkeling 

via onderhandeling; 
c) de zesde ruis: gerelateerd aan package-deals en 

verdeel-en-heers strategieën tijdens het proces; 
d) de zevende ruis: gerelateerd aan de noodzaak met een 

mooi verhaal naar buiten te komen; 
e) de achtste ruis: gerelateerd aan de noodzaak om met een op de 

kortst mogelijke termijn haalbaar verhaal naar buiten te komen. 
De centrale vraag die uit de throughput-fase, zoals hier 

beschreven, overblijft is: welke invloed is nu feitelijk toe te 
schrijven aan de organisatie waarin de beleidsontwikkeling vorm 
moet krijgen en in welke mate is de inhoud van het voorstel toch 
relatief onafhankelijk van de structuur van die organisatie? Had 
er met andere woorden met een andere structuur en cultuur van 
ambtelijke voorbereiding een beduidend ander voorstel uit kunnen 
komen, dat dan in plaats van de nu voorliggende teksten zou worden 
behandeld door de Ministerraad? 

De politieke behandeling: de "output-fase" 

Er ligt nu een voorstel in de Ministerraad. Soms als hamerstuk: 
dan gaat de raad ongezien akkoord. Soms als agendapunt: dan 
beperkt de besluitvorming in de Ministerraad zich tot de door het 
ambtenarencorps in gezamenlijkheid aangedragen hangpunten. Wat de 
Ministerraad haast nooit doet is uiteindelijk de essentiële toets 
plegen, namelijk de vraag beantwoorden: "Past het nu voorliggende 
voorstel nog goed op de problematiek zoals die is gesignaleerd? 
Sluiten de oplossingen aan op de gevoelde problemen?" 

"Back tot basics" dus. Dat gebeurt niet. De redenen daarvoor 
lijken relatief sluitend: 
- het voorstel raakt al min of meer geaccepteerd, gelet op het 

proces van consensusbouw; 
- het is zoveel werk, er zijn nog zoveel andere punten; 
- we hadden anders wel meer gepiep gehoord; 
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- we vertrouwen op de kwaliteit van onze ambtenaren. 
En derhalve speelt ook de Ministerraad in de meeste gevallen de 
rol van sluiswachter. Een negende ruis zit nog in de mogelijkheid 
om package-deals te sluiten. 

Dan is, tot slot, het woord aan het parlement. Dat kent vaak 
een deel van de voorgeschiedenis. Soms doen parlementsleden mee 
aan het beleidsontwikkelingsspel. Verder kent het parlement de 
aard en status van het voorstel van de Ministerraad. De kans dat 
de regeringsfracties zich tegen het voorstel zullen verzetten is 
niet zo groot: de voor die fracties relevante punten zijn vaak al 
door de ambtelijke top ingebracht in hun haalbaarheidshandelingen. 

Maar: het voorstel moet toch nog worden behandeld. Voor zeer 
veel onderwerpen wordt de behandeling direct door het Presidium 
doorverwezen naar een Vaste Kamercommissie. Dat gebeurt vaak ook 
als het onderwerp breder is dan de taak van die commissie. De 
Kamerleden zouden dan moeten terugkoppelen op hun collega's die 
die andere aspecten behartigen. Dat doen ze soms, maar het komt 
ook voor dat ze rustig een mening ten beste geven die haaks staat 
op die van een medefractielid, uitgesproken bij zijn of haar 
commissie. Maakt een Minister of een mede-Kamerlid daarover een 
opmerking, dan is de reactie er vaak één van onbegrip. Blijkbaar 
bestaat er in grotere fracties een soort code, die zegt dat 
relatief wat lichtere Kamerleden niet altijd moeten worden belast 
met het uitdragen van afgewogen fractiestandpunten, ze moeten ook 
nog wat 'mogen' scoren. 

Dat is prachtig, maar het leidt er wel toe dat de uitspraak van 
een Kamercommissie aan kracht inboet. De Kamercommissie Milieu mag 
immers milieutaal spreken, de Kamercommissie Landbouw landbouw-
taal, ook al gaat het over een thema op het snijvlak tussen beide 
thema's. 

Wat vindt het parlement nu? Dat is de vraag. Iets onhelders en 
daarmee is de speelruimte voor de ambtelijke voorafweging weer 
verder vergroot. 

Het parlement kan overigens voor een laatste, tiende rws 
zorgen. Het betreft hier de "last minute-decisions": opeens 
opgekomen besluiten, die niet of nauwelijks passen in het van 
tevoren zo zorgvuldig geconstrueerde beleidsbouwwerk. Dit komt 
nogal eens voor bij amendementen op wetsvoorstellen. 

Ruis in soorten en maten 

Het totale proces van beleidsontwikkeling levert een groot aantal 
situaties van ruis ten opzichte van het ideale beleidsvoorstel op. 
Achtereenvolgens zijn aan de orde geweest: 
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a) ruis ten gevolge van de keuze van een presentatievorm; 
b) ruis via de criteria "passend in het ambtelijk werkprogramma" 

en "aansluitend op het gedachtengoed in de relevante ambtelijke 
directies"; 

c) ruis ten gevolge van de kleur van de centrale 
ambtelijke directie; 

d) ruis ten gevolge van het opknippen van het probleem 
over een aantal organisatie-onderdelen; 

e) ruis ten gevolge van beleidsontwikkeling via onderhandeling; 
f) ruis ten gevolge van package-deals en verdeel-en-heers 

strategieën in de ambtenarij; 
g) ruis gerelateerd aan de noodzaak met een mooi verhaal 

naar buiten te komen; 
h) ruis gerelateerd aan de noodzaak om met een op de kortst 

mogelijke termijn haalbaar verhaal naar buiten te komen: 
i) ruis ten gevolge van package-deals in de Ministerraad; 
j) ruis ten gevolge van zogenaamde "last-minute decisions" in het 

parlement. 
Tien soorten ruis ten opzichte van het ideaal. Hoe ernstig 1s 

ruis eigenlijk? 
Allereerst dit: ruis is natuurlijk lang niet altijd erg. Er 

valt zelfs in een pluriforme, dynamische samenleving een pleidooi 
te houden om vormen van ruis - die leiden tot creatieve conflicten 
- positief te waarderen. Willen we de ernst van ruis goed kunnen 
beoordelen, dan moeten we ons een beeld trachten te vormen van de 
ernst van de gevolgen van die ruis. Meestal zijn dat de volgende: 
1) verlies van een aantal relevante aspecten; 
2) te smalle behandeling van het thema, verlies met het grote 

geheel gaat verloren; 
3) vertragingen in de beleidsontwikkeling; 
4) beperktere tijd voor inhoudelijke discussies, door de noodzaak 

veel tijd aan competentie- en strategie-vragen te besteden; 
5) tendens tot wolligheid; 
6) tendens tot beperking tot reeds beschikbaar instrumentarium. 

Daarbij moeten we tevens kijken naar de wijze waarop de 
verschillende typen ruis elkaar beïnvloeden. De ene ruis kan een 
andere partieel of geheel teniet doen. De diverse ruisen kunnen 
elkaar ook versterken. Is dat laatste het geval, dan kan er veilig 
van worden uitgegaan dat de voorgestane beleidsaanpak niet of 
nauwelijks meer op het oorspronkelijke probleem past. 

Ruis wordt in dergelijke situaties - wel fraai getypeerd met 
het grapje "een nijlpaard is een tafel zoals die door een 
commissie is getekend" - inderdaad als ernstig gezien. De oorzaak 
wordt dan echter niet systematisch geanalyseerd, maar er wordt 
gesteld dat helaas deze keer broddelwerk is afgeleverd. 
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In de meeste gevallen wordt ruis gezien als een "fact of life". 
Het is er, dat weten wij, maar het hoort er nu eenmaal bij. Men 
komt wel langs verschillende wegen tot die opvattingen. De 
meerderheid van de betrokkenen bij het openbaar bestuur denkt er 
niet zo over na en aanvaardt de werkwijze als een gegeven. Dan 1s 
er een groep die de werkwijze, vaak onder verwijzing naar de 
historische ontwikkeling, als strikt logisch ziet. Vervolgens is 
er een aparte groep, namelijk het grootste deel van de 
wetenschappelijk betrokkenen bij dit type vraagstukken. Het moet 
mij van het hart, dat deze groep weinig vanuit feitelijkheden 
redeneert, slechts in beperkte mate haar open analytische blik 
houdt en relatief snel formeel-juridische betogen koppelt aan 
brave dienstbaarheid aan het ambtelijk apparaat. En tenslotte zijn 
er de teleurgestelden, die vaak verwijzen naar het beperkte 
resultaat van regeringscommissaris Tjeenk Willink. Weinigen zetten 
vervolgens hun teleurstelling om in energie om iets te veranderen. 

Relatief beperkte aandacht voor de ruis in het proces van 
beleidsontwikkeling derhalve. Toch kan die ruis erg nadelig zijn. 
Niet alleen vanwege het mogelijke effect dat het beleidsvoorstel, 
traag totstandgekomen, niet meer past op het oorspronkelijke 
probleem, maar om nog twee redenen. Die zijn: 
1) een puur democratische: in het huidige proces van beleids

ontwikkeling zijn alle spelers een beetje verantwoordelijk voor 
het eindresultaat. Dat betekent dus dat niemand verantwoorde
lijk is. Democratische controle moet het te allen tijde hebben 
van het traceerbaar zijn van verantwoordelijkheden. In democra
tisch opzicht is het huidige proces derhalve onverantwoord; 

2) een essentieel politieke: het huidige proces is langzaamaan ge
groeid in een periode waarin centrum-rechtse kabinetten in 
sterke mate hun stempel op de beleidsontwikkeling hebben kunnen 
drukken. Er mag, met alle nuancering die in de Nederlandse 
situatie past, worden aangenomen dat centrum-rechts via het 
ambtelijk benoemingenbeleid en de relatief sterke rol voor 
overleg met geïnstitutionaliseerde belangenorganisaties, ervoor 
heeft gezorgd dat haar belangen redelijk goed worden gediend 
met dit proces. 

Scenario voor een praktischer beleidsontwikkeling 

Het kan natuurlijk anders. Alleen: een schets voor een heel ander 
proces van beleidsontwikkeling roept vaak wat hilarische reacties 
op. Toch maar een poging. 

Stel, er is een nieuw Kabinet. Mijn beleidsontwikkeling zou dan 
bij de Ministerraad beginnen. Die trekt zich na de regerings-
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verklaring en na het eerste algemene debat een week terug en 
vervaardigt vijf op het regeerakkoord aansluitende uitwerkings
programma's voor de velden: buitenland, binnenlands bestuur, 
sociaal-economisch beleid, sociaal-cultureel beleid en welzijn, 
milieu, ruimte en infrastructuur. Deze uitwerkingsprogramma's 
gelden voor de vier regeringsjaren en omvatten projecten en 
acties. Voor de projecten worden aangegeven: doel, relatie tot het 
regeerakkoord en organisatorische randvoorwaarden. De respectieve 
werkprogramma's worden in het parlement besproken. De programma's 
worden daarna waar nodig bijgesteld. 

Elke minister neemt het relevante werkprogramma mee naar zijn 
of haar departement. Binnen het kader van de inhoud van het 
werkprogramma stellen minister, ambtelijke top en medewerkers van 
het Ministerie van Algemene Zaken (die de voortgang in algemene 
en coördinatieve zin bewaken) de kaders voor uitwerking vast. 
Hierover wordt een bindende afspraak tussen minister en ambtelijke 
top gemaakt. 

Overigens is dan die ambtelijke top niet vastgeroest. Er wordt 
namelijk afgesproken dat voor een groot deel van de ambtenaren die 
belast zijn met beleidsontwikkeling een mobiliteitsverplichting 
geldt. Er wordt eens per vijf jaar gewisseld tussen departementen, 
en tussen rijksoverheid, provinciale en grotere gemeentelijke 
overheden. Recrutering of promotie wordt eerst mageliijk als een 
ambtenaar heeft meegewerkt aan een concreet zichtbaar eindresul
taat. Daartoe wordt voor elke beleidsaanpak een effectiviteits-
taets ingevoerd. Die wordt gehouden vóór de eindbehandeling in het 
parlement en wordt uitgevoerd door bestuursdeskundigen, belangen
vertegenwoordigers en geïnteresseerde krantenlezers. 

Ministers moeten de tijd krijgen om zich effectief met de 
uitvoering van alle werkprogramma's bezig te houden. Dat kan 
alleen als ze niet bijna permanent door het parlement ter 
verantwoording worden geroepen over de krant van gisteren. Het 
parlement moet zich beperken tot de hoofdlijnen van beleid. Dit 
zijn de projecten uit de werkprogramma's, plus een beperkt aantal 
concrete onderwerpen. 

Met deze beperking mag het parlement, op haar beurt, eisen 
dat het goed wordt ingeschakeld bij de beleidsontwikkeling en dus 
niet slechts in de allerlaatste fase zijn zegje kan doen. Dat 
betekent invoering van procesplanning. Tussentijdse rapportages, 
met beslispunten, moeten in het parlement net zo gebruikelijk 
worden als ze dat bij provincies en gemeenten al jaren zijn. 
Bij die tussenrapportages hoort altijd een lekentoets. Een 
gezelschap geïnteresseerde krantenlezers geeft daarin een oordeel 
over de mate waarin de beleidsontwikkeling voor het project nog 
past op de oorspronkelijke problemen zoals zij die waarnemen. Dit 
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zogenaamde lekenpanel zorgt er tevens voor dat meedenken bij de 
beleidsontwikkeling niet langer beperkt blijft tot de 
belangenorganisaties. 

Dit alles vraagt veel van het ambtelijke apparaat. Maar dit kan 
het aan. Immers, tweemaal per jaar is er een verplichte trainings
week georganiseerd, waarin het oppikken van signalen, danwel het 
goed luisteren en het breed samenwerken centraal staan. Daarnaast 
is concentratie op de uitvoering van de werkprogramma's en overige 
cruciale beslissingen heel goed mogelijk geworden, doordat het 
parlement zichzelf beperkt en doordat er voor de dagelijkse 
eenvoudiger beleidsuitvoering zelfstandige bestuursorganen zijn 
gecreëerd. Die bestuursorganen kennen een eigen controlelichaam, 
het parlement keurt jaarlijks het inhoudelijk jaarverslag goed. 
Het spreekt tot slot vanzelf dat de hoogste ambtenaren van deze 
bestuursorganen ook gerecruteerd worden uit de geschetste 
mobiliteitspoot 

Slot 

Tot zover deze schets. Het gevaar van een dergelijke presentatie 
is natuurlijk dat bepaalde elementen te problematisch worden 
geacht en dat daarmee de gehele schets "kantelt". Daarom tot slot 
een kort overzicht van gewenste ontwikkelingen, gericht op het 
minimaliseren van negatieve ruis in het proces van 
beleidsontwikkeling: 
a) laat de Ministerraad het proces van beleidsontwikkeling in de 

start beïnvloeden en kaders voor uitwerking vastleggen; 
b) voer vormen in van procesplanning in het parlement; 
c) creëer zelfstandige bestuursorganen, ontlast het parlement; 

dit wordt een hoofdlijnencollege; let wel op koppelingen; 
d) voer een systeem van verplichte functie-roulatie in 

voor juist de hogere ambtenaren; 
e) creëer een effectiviteitstaets en voer een lekentoets in: 

doorbreek daarmee de invloed van de ijzeren ring van 
belangenbouwwerken. 
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AMBTELIJKE AANSPREEKBAARHEID: AANVULLING 
OP DE TANENDE MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID * 

Drs. P.J. Langenberg 

De parlementaire enquêtes van de jaren '80 en de andere parle
mentaire onderzoeken als bijvoorbeeld die naar de visafslagen 
hebben meer dan ooit tevoren de relatie politiek bestuur/ambte
lijk apparaat nagenoeg letterlijk in de schijnwerpers gezet. De 
vele en lange verhoren door de parlementaire onderzoekscommissies 
gaven een unieke en rechtstreekse kijk op het ambtelijk achter
land. Zij toonden een ambtelijke rolopvatting die Weber in zijn 
dagen nimmer had kunnen voorspellen. 

In de jaren zeventig en tachtig zijn de positie en het dage
lijks functioneren van de gemiddelde departementale beleids
ambtenaar fors veranderd. Een sfeertekening zou er zo uitzien: 
ambtenaren treden zelfstandig naar buiten, belichten daarbij hun 
dagelijks werk en verkondigen in het openbaar uitvoerig hun 
opinies. Ambtenaren verschijnen bijvoorbeeld nagenoeg dagelijks op 
televisie. Bij kabinetsformaties - vaak aangeduid als de periode 
waarin het primaat van de politiek eindelijk vrij baan zou krijgen 
- blijken beleidsambtenaren de werkgroepen A of B te ondersteunen, 
schrijven politieke testamenten van bewindslieden en gaan op 
audiëntie bij de formateur. 

Niemand kijkt meer vreemd op wanneer ministers en staatssecre
tarissen zich bij Kamerdebatten door flinke aantallen ambtenaren 
laten vergezellen. Bij een plenair Kamerdebat, dan wel een gewoon 
mondeling overleg in commissieverband, zijn ambtenaren aanwezig, 
maar voeren niet, dan wel in bescheiden mate, het woord. Maar bij 
de recente fact-fmding-operaties van de Kamer waarbij de begra
tingsuitvoering gedetailleerd wordt doorgenomen, is dat anders. De 
commissie nodigt nadrukkelijk departementale ambtenaren uit om hen 
eerst zonder en later met de betrokken bewindslieden te bevragen 
op het (fmanciële) departementale beheer. 

Ambtenaren treden voorts uit de anonimiteit wanneer zij nieuw
jaarsartikelen schrijven in gezaghebbende periodieken, waarin zij 
regeerakkoord en kabinetsbeleid becritiseren. Of indien zij toe
spraken houden, waarvan de van het kabinetsbeleid afwijkende 
inhoud pas echt onmiskenbaar wordt vastgesteld na kennisname van 
het ministeriële antwoord op de alerte Kamervraag over de toe
spraak. Zij schromen niet interviews weg te geven, midden in een 
tijd van turbulente interdepartementale en politieke verwikkelin-
gen, zoals bijvoorbeeld in de paspoortenkwestie: als de Algemene 
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Rekenkamer na onderzoek concludeert dat Buitenlandse Zaken in zijn 
streven naar een zoveel mogelijk tegen fraude bestand paspoort "de 
belangen van de burger niet in alle opzichten voldoende heeft 
behartigd" vragen de direct betrokken topambtenaren zich een week 
later in een interview in NRC/Handelsblad af "of de Rekenkamer wel 
alle documenten heeft willen zien. De Rekenkamer was een beetje 
bevooroordeeld. Ik weet ook niet waarom, daar kan ik alleen maar 
naar raden. Een zekere bias tegen ons hebben ze wel gehad" (1). 

Adviezen van de sociaal-economische - maar ambtelijke - top
adviseurs in de CEC worden openbaar. Het meest beroemde naoorlogse 
ambtelijke werkstuk heet "de Nota Post", die een belangrijk begin 
markeerde van de laatste parlementaire enquête. 

De politieke en maatschappelijke (neven-)activiteiten van de 
ambtelijke topadviseurs van de regering behoren allang niet meer 
tot de goed bewaarde Haagse geheimen. De 66 hoogste ambtenaren 
blijken in december 1987 na een vraag van de Telegraaf 173 neven
functies te bekleden; weer andere publicaties hadden al eerder de 
politieke kleur van bijvoorbeeld de SG's of de 10 directe advi-
seurs van Lubbers gepubliceerd. Recente benoemingen van voorlich
tingsambtenaren of persoonlijke woordvoerders van bewindslieden 
zijn benoemingen van personen die Of geproflleerde journalisten 
zijn Of beschikken over fractiepolitieke ervaring. 

Dit overzicht is slechts een tamelijk willekeurige greep uit een 
aantal recente gebeurtenissen en kan makkelijk met andere 
voorbeelden worden uitgebreid. De verhouding ambtenaar/politiek is 
opnieuw hoogst actueel. Dit blijkt trouwens niet alleen uit een 
dergelijke schets, het is ook duidelijk uit de conferenties over 
dit onderwep, die worden gehouden onder titels met veelzeggende 
vraagtekens, zoals "Ambtenaar, dienaar van de Minister?" of 
"Hebben ambtenaren het voor het zeggen?" (2) 

Overigens zijn het niet alleen ambtenaren die deze discussie 
aanzwengelen. Zelfs premier Lubbers stelt in een debat in de 
Eerste Kamer over de inhoud van de ministeriële verantwoordelijk
heid voor de BVD (waarover dadelijk meer) dat er een nadere dis
cussie moet worden gevoerd over de verhouding tussen de minister 
en zijn ambtenaren. 

De vraag of ambtenaren zelfstandige macht nastreven en uit
oefenen is opnieuw op de voorgrond gekomen. De parlementaire 
enquêtes en de fact-finding hebben ambtenaren letterlijk midden in 
de parlementaire arena geplaatst; zittende of oud-bewindslieden 
wijzen openlijk naar ambtenaren ter verklaring van mismanagement 
of beleidsfouten; zo toont de kwestie "visquotering", de gang van 
zaken bij de opzet van een nieuw stelsel van studiefinanciering en 
bij de verstrekking van bouwsubsidies. 
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De doctrine van de ministeriële verantwoordelijkheid 

Met Max Weber heeft de poging tot een actuele sfeertekening van 
hierboven intussen al weinig meer te maken. Toch lijkt het goed 
nog even terug te keren naar de doctrine. 

Essentieel is de vaststelling van het feit dat de ambtenaar 
- en wij beperken ons hier in het vervolg tot de departements
ambtenaar - een publiek ambt bekleedt, dat wil zeggen dat hij een 
bepaalde notie heeft van en een relatie tot het algemeen belang. 
Zijn aanstelling is afhankelijk van zijn geschiktheid en niet van 
zijn politieke voorkeur, zo leert het beginsel van "benoembaarheid 
op gelijke voet" (art.3 Grondwet). 

In beginsel heeft de overheidsdiener ook het grondrecht van de 
vrijheid van meningsuiting, al is daarover geen (nadere) wette-
lijke bepaling voorhanden. De ambtenaar kan zich vrij uiten, ook 
politiek, mits, zo bepaalde de jurisprudentie (3) hij het goede 
functioneren van de overheid niet ontoelaatbaar aantast. In het 
dagelijks functioneren opereert de minister - althans volgens de 
leer - als schild voor de ambtenaar: de minister is verantwoorde
lijk voor alle daden van de ambtenaar op een bepaald terrein van 
overheidszorg èn hij is verantwoording schuldig aan de Staten
Generaal zolang als deze laatste in meerderheid aan de minister 
vertrouwen wil schenken (art.42, lid 2). 

Op deze wijze is de redenering sluitend: de macht van het 
overheidsapparaat is grijpbaar door haar integraal toe te schrij
ven aan de persoon die verantwoordelijk wordt gesteld en wel de 
minister. Alleen indien, zo luidt de doctrine, de ambtenaar deze 
instrumentaal dienende rol speelt (vrij naar Montesquieu: "la 
bouche qui prononce les parales du ministre") kan er ook verant
woordelijkheid zijn. 

De instrumentele visie heeft decennia lang borg gestaan en 
staat dat in feite nog steeds voor inrichting en werking van de 
overheidsbureaucratie. Het apparaat is langs hiërarchische lijnen 
opgebouwd; de parafencycli en talloze mandaat- en delegatie
besluiten vinden hierin hun oorsprong. Onderzoeksresultaten 
bevestigen telkens de loyale houding van Nederlandse ambtenaren 
jegens hun ministers (4); de dagelijkse "ministeriële" lood
gieterstassen zitten overvol met ambtelijke adviezen; de onder
steuning van de minister door de ambtenaren tijdens een plenair 
debat in de Tweede Kamer verschilt weinig van de balkonscène in 
Romeo en J ulia: de ambtenaar behoedt de minister voor uitglijers 
via hoofdschudden en het toezenden van kleine briefjes met 
pasklare antwoorden voor interrumperende kamerleden. 
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De ministeriële verantwoordelijkheid in haar actuele werking 

De komst van de verzorgingsstaat wordt allerwegen als grootste 
bedreiging voor de doctrine beschouwd. Immers, wie verzorgings
arrangementen wil reguleren, vraagt om concessies in de rechts
staatgedachte: pseudowetgeving, kaderwetten, het regeren per nota, 
brede discretionaire bevoegdheden en beleidsregels zijn de moderne 
instrumenten van overheidsbestuur geworden. Wetten geven uitvoer
ders van beleid slechts globale handvatten, de verdere invulling 
hiervan is nog nodig en maakt hen van uitvoerders tot mede
vaststellers van beleid. De inhoud van wetgeving in formele zin 
verandert: het schept eerder (afgeleide) bevoegdheden aan ambte
naren in plaats van een duidelijk normenstelsel. 

Daar komt bij dat de overheid zich op talloze manieren ver
bindt aan de (rest van de) samenleving via adviesraden en overleg
commissies. Daar worden verantwoordelijkheden gedeeld, althans 
daar komt beleid slechts "in nauw overleg" tot stand. Op de 
plaatsen waar bevoegdheden niet helder worden omschreven gaat 
advisering ongemerkt over in committerend overleg (5). Grenzen 
tussen overheid en samenleving vervagen; gecompliceerde ver
bindingen komen ervoor in de plaats. Ambtenaren spelen hierin een 
cruciale rol: zij gaan onderhandelen (6), verschaffen financiële 
middelen, scheppen voorwaarden en bedenken compromissen. Tjeenk 
Willink: "De overlegbureaucratie die zo ontstaat, tracht voort-
durend te bemiddelen in de spanning tussen maatschappelijke aan
vaardbaarheid en politieke haalbaarheid. De bemiddelende functie 
die vroeger door maatschappelijke organisaties werd vervuld is 
verambtelijkt." (7) 

Uit dit geheel trok Crinee le Roy al veel eerder de conclusie 
dat ambtenaren na de drie machten van Montesquieu een nieuwe 
vierde macht vormen. 

De eertijds ambtelijke ministeriële hulpdienst met een louter 
dienende functie wordt tegenwoordig in een ander daglicht gezet. 
We zien de politiek opererende, soms manipulerende ambtenaar, die 
snel stapt in de vrije beslissingsruimte waar ministers zelf 
omheen lopen. 

Intussen raken we met deze ontwikkeling wel de harde kern van 
het staatkundige principe, dat kort en goed kan worden omschreven 
met het adagium: geen uitoefening van bevoegdheden zonder publieke 
verantwoording. Als er enige scharrelruimte groeit tussen de 
formele staatsrechtelijke notie van ministeriële verantwoordelijk-
heid ten opzichte van het parlement enerzijds en de dagelijkse 
praktijk van de zelfstandige macht van ambtenaren anderzijds, dan 
vraagt dit om herijking van en bezinning op structuren, regels en 
omgangsvormen tussen politiek en ambtenarij, die omvang en effec-
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tiviteit van die scharrelruimte bepalen. 
Belemmeringen moeten worden opgeruimd, innovatieve alternatieve 

vormen van politiek-ambtelijk omgangsrecht moeten worden beproefd. 
Het gaat met andere woorden om de vraag, hoe op enigszins ade
quate wijze en in voldoende mate democratische controle op 
beleidsprocessen te realiseren valt. Die zou weleens kunnen liggen 
in het meer zichtbaar maken van de ambtelijke bijdrage aan de 
overheidsbesluitvorming. 

Alle geconstateerde scharrelruimte ten spijt, de constitutio-
nele norm van de ministeriële verantwoordelijkheid op zichzelve 
willen weinigen aantasten. Als beginsel van vertrouwen tussen 
Kamer en minister althans niet; bij de hantering in de dagelijkse 
praktijk zijn recentelijk soms verrassende wendingen geconsta-
teerd, die het beginsel plotseling een flexibiliteit meegeven, die 
tot voor kort kennelijk latent zijn gebleven. Het woord opportu
nistisch vloeide in dit verband zelfs al uit de pen: "De ene dag 
wordt de ministeriële verantwoordelijkheid als alles overheersende 
norm gepresenteerd, de andere dag wordt een beperktere interpre
tatie gehanteerd, waarbij politieke motieven de keuze van de dag 
beïnvloeden" (8). Voor "preciese en rekkelijke" varianten zijn 
recente voorbeelden uit buitenland en binnenland voorhanden. 

De over-all interpretatie van de ministeriële verantwoordelijk
heid was of is manifest in: 

de affaire Rainbow Warrior, die de Franse minister Hernu deed 
aftreden; 

- een afluisterschandaal in de Bondsrepubliek: Minister van Bin
nenlandse Zaken Maihofer had tot tweemaal toe verklaard dat 
een persoon niet werd afgeluisterd, terwijl dat toch het geval 
was; hij trad vervolgens af, hoewel hem geen schuld trof en hij 
alles in het werk had gesteld om het afluisteren te voorkomen; 

- de enquête bouwsubsidies: Staatssecretaris Brokx moest wijken. 
Daartegenover staat tegelijkertijd een beperkte opvatting van 

de ministeriële verantwoordelijkheid, althans zoals uit de 
hantering ervan door Kamermeerderheid en ministers valt af te 
leiden: 
- de RSV -enquête: Minister Van Aardenne blijft aan, ook na het 

verschaffen van "misleidende informatie"; 
- de visquoteringskwestie: Minister Braks blijft aan, ook na een 

"verwijtbaar medeweten van de zijde van het ministerie" met 
betrekking tot het ontduiken of bewust niet loyaal uitvoeren van 
(EG-)regelgeving; 

- de studiefinancieringschaos: Minister Deetman blijft aan terwijl 
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hij, ook nadat hij telkens van de groeiende chaos op de hoogte 
was, de invoeringstermijnen niettemin verscherpt aanhield. 

Hoe is nu de staat van de ministeriële verantwoordelijkheid? De 



ZOJUISt opgesomde kwesties dragen in elk geval het voordeel met 
zich dat er enige helderheid is ontstaan over de evolutie die de 
norm in het parlementaire debat heeft doorgemaakt en hoe zich dit 
concretiseert in de inzet van het ultieme parlementaire wapen: het 
heenzenden van bewindslieden. Immers, beziet men beide boven
staande lijstjes nauwkeurig, dan ontkomt men niet aan de voor
lopige conclusie dat - wat de Nederlandse voorbeelden betreft -
de affaire Brokx een witte raaf is in het spreekwoordelijke bos, 
waarheen de overige bewindslieden nu juist niét zijn gezonden. 

In dit licht is het interessant om na te gaan hoe min of meer 
niet-direct betrokken politici een aantal van deze voorbeelden 
zelf uit staatkundig oogpunt beoordelen. Een gelegenheid hiervoor 
deed zich kennelijk onlangs voor in de Eerste Kamer. Uit de 
behandeling daar van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheids
diensten in december 1987 lijken zich contouren met betrekking tot 
de inhoud van de ministeriële verantwoordelijkheid scherper af te 
tekenen (9). Premier Lubbers nam aan dit debat deel, naast de 
Eerste-Kamerleden Tjeenk Willink (PvdA) en Vis (D66). Deze wet 
regelt een aantal zaken rond de BVD. De Kamer vroeg zich af hoe 
de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid zich bij 
een dergelijke dienst uitstrekt, mede in het licht van de gebleken 
soepelheid bij de toepassing van de doctrine, zoals was gebleken 
bij een aantal kwesties die eerder in dat jaar speelden. 

De minister-president verdedigde zich met de volgende redene
ring, die ik hier kort in eigen woorden weergeef. Een bewinds
persoon is politiek verantwoordelijk voor zijn ambtenaren. Ten 
opzichte van de Kamer legt hij daarover verantwoording af, erkent 
eventuele ambtelijke fouten en neemt maatregelen om dat te cor
rigeren. Een permanente dreiging van "Barbertje moet hangen" past 
hier niet goed in. 

De minister treft in rede slechts de ultieme sanctie van 
wegzenden als hem een zeer ernstig verwijt als gevolg van zijn 
eigen handelen of nalaten kan worden gemaakt dat bovendien het 
vertrouwen van de Kamer zou ondermijnen dat de minister in de 
toekomst de ongewenste situatie kan en zal corrigeren. 

Lubbers voegt daar nog aan toe dat tevens moet worden 
getoetst of de minister aan zijn ambtenaren duidelijk heeft 
gemaakt wat zijn beleidslijnen zijn, of hij periodiek controleert 
of die lijnen worden gevolgd en indien zulks niet het geval is, of 
hij dan geschikte maatregelen treft. Met deze laatste nadere 
invulling haalt hij overigens oud-premier Den Uyl aan. 

Door het Eerste-Kamerlid Vis daartoe uitgenodigd, wijst hij op 
"het belang van de continuïteit van bestuur" en verklaart voorts 
verder: "Ik denk dat het ( .. ) onze keuze is voor grote loyaliteit 
aan de ambtenaren die op dat departement verantwoordelijk werk 

123 



doen". Die continuïteit acht hij tegelijkertijd met een groot 
nadeel omgeven, aangezien daardoor ambtenaren bij kennelijke 
fouten niet worden weggezonden! Lubbers: "Soms wordt het misver
stand geschapen alsof apparaten, departementen beter functioneren 
naarmate de minister te allen tijde gemaakte fouten voor zijn 
rekening neemt en daar geen consequenties uit trekt voor zijn 
apparaat. Ik herinner mij zeer welk dat ik als jong minister een 
keer een directeur-generaal uitnodigde voor een gesprek en in dat 
gesprek zei: ik vind het beter dat je gaat, want zo kan het niet 
langer. Toen ik dat later besprak met collega's was er alom 
verbazing. Zoiets behoorde niet te gebeuren. Ik geloof niet dat 
het sindsdien heel anders is geworden. Dat schept het merkwaardige 
misverstand alsof er twee mogelijkheden zijn: zand erover of de 
minister heen. Dat lijkt me niet te allen tijde het eind van het 
verhaal." (10) 

Deze laatste opmerkingen van de premier gaven tijdens het debat 
zelf nog niet zozeer aanleiding tot bijval of repliek. Anders was 
dat een maand en een Tweede-Kamerdebat over de studiefinanciering 
later, toen de secretaris-generaal van Onderwijs en Wetenschappen 
formeel aankondigde met de VUT te willen gaan, maar waar niemand 
in spraakmakend Den Haag aan een directe relatie met de affaire 
studiefinanciering twijfelde. Binnen een week was een nieuwe 
secretaris-generaal door de Ministerraad benoemd (11). 

Het Eerste-Kamerdiscours heeft naar mijn opvatting een zekere 
duidelijkheid geschapen in het bepalen van de reikwijdte van de 
ministeriële verantwoordelijkheid, althans waar het de opvattingen 
van Kabinet en kamermeerderheid betreft. Illustraties voor deze 
consensus zijn het visquoteringsdebat - nader door De Graaf geana
lyseerd (12) - en het debat over de studiefinanciering. 

Belangrijkste gevolgtrekkingen op dit moment lijken me de 
volgende: 
1) voor het toepassen van de uiterste sanctie bij het ter ver

antwoording roepen van een bewindspersoon is het noodzakelijk 
de persoonlijke betrokkenheid van de bewindspersoon aan te 
tonen: hij moet de hoofdpunten van zijn beleid hebben aan
gegeven en als er bij de "uitvoering" of nadere uitwerking 
hiervan iets misloopt moet hij ingrijpen. Waar geen duidelijke 
beïnvloedingsmogelijkheden van ministers ten aanzien van 
ambtelijk handelen liggen, is er ook geen verantwoordelijkheid 
van ministers voor ambtelijke fouten; 

2) maar die is er ook niet van ambtenaren: hoewel zij voor omvang
rijke beleidsprojecten staan met talloze politieke gevoelig-
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heden kunnen zij slechts eventueel met rechtspositionele 
gevolgen worden geconfronteerd, maar zij zijn op zich niet 
aanspreekbaar, in positieve (de eer) noch in negatieve zin (de 



politiek). 
De ministeriële verantwoordelijkheid voor ambtelijk optreden 

lijkt tanende. Er is behoefte aan aanvullende controle op het 
doen en laten van beleidsambtenaren door de Staten Generaal. 

Aanzetten tot verbetering 

Hiervoor is aangegeven dat er argumenten zijn om via het regelen 
van een bepaalde vorm van aanspreekbaarheid van ambtenaren buiten 
de minister om, de democratische controle op beleid te versterken. 
Argumenten die - samenvattend geformuleerd - liggen in de groei 
van het overheidsapparaat, de feitelijk andere rol die beleids
ambtenaren in de hedendaagse verzorgingsstaat spelen, de wijze en 
vormgeving van beleid en de nieuwe interpretatie van de ministe
riële verantwoordelijkheid, waarin het wegzenden van een minister 
niet is gekoppeld aan ambtelijk mismanagement. 

Nog niet genoemd - want overbekend - is een andere belemme
ring om bewindslieden weg te sturen: het gegroeide sterke (strate
gisch) monistische systeem van loyaliteit van de parlementaire 
meerderheid aan de regeringscoalitie. Als een crisis rond één 
minister onmiddellijk tegelijk ook een crisis rond het Kabinet is, 
werkt dat door in de ambtenarij. Het ambtelijk functioneren is 
gebaat met continuïteit en die wordt verschaft door gedetailleerde 
regeerakkoorden en de omstandigheid dat een (kleine) parlementaire 
meerderheid de vergaande consequentie van een eventuele ministers
crisis permanent voor ogen heeft. "De marge voor ambtenaren om 
fouten te maken wordt groter" stelde Secretaris-Generaal Van 
Aartsen onlangs op een symposium: "als de minister weinig risico 
loopt, is er voor hem weinig aanleiding om de grenzen van de 
zorgvuldigheid al te nauw te trekken." (13) 

Niemand zoekt een oplossing in de formulering van de eis dat 
een bewindsman alles persoonlijk moet volgen wat formeel in zijn 
naam gebeurt. Hij is toch al overbelast. Dan maar werken met het 
uitgangspunt van de fictieve ministeriële verantwoordelijkheid. 

Dat gebeurt natuurlijk al jaren, maar zoals hiervoor al bleek, 
onder een dreiging van wassende kritiek. Teveel kritiek zou de 
legitimiteit van het stelsel op den duur kunnen gaan aantasten. 

Zowel in het parlementaire als in het regeringskamp is acti
visme te constateren, waaruit mag worden afgeleid dat het probleem 
wordt onderkend. Beide beschikken over een sleutelpositie: 
1. de regering, omdat zij invloed kan aanwenden tot veranderingen 

op de departementen en met het leger dat hen bevolkt; 
2. de Tweede Kamer, omdat zij zelfstandig de middelen kan 

aangrijpen om haar controletaak ten opzichte van de ambtenarij 

125 



te versterken. 
Eerst de Tweede Kamer: deze richt zijn controlerende rechten 

onmiskenbaar meer op de rijksdienst en het ambtelijk functioneren 
daarbinnen dan vroeger wel het geval is geweest. Dat blijkt bij
voorbeeld uit de "renaissance" van het enquêterecht: drie enquêtes 
in vijf jaar nadat het instrument tientallen jaren in onbruik was 
geraakt. 

Alle enquêtes verlangden een regelmatig optreden van ambtenaren 
in commissieverhoren, nog afgezien van het daaraan voorafgaande 
intensieve dossieronderzoek, waardoor de Kamer rechtstreeks inzage 
kreeg in talloze ambtelijke nota's die - volgens de WOB-formule 
"bestemd voor intern beraad" - gewoonlijk worden geweigerd aan de 
gewone burger. 

Overigens grijpt de Kamer niet alleen naar het vergaande 
enquêterecht om ambtenaren in commissieverband te horen. Ook bij 
de visserij-kwestie, de studiefinanciering en de eerdergenoemde 
fact-finding zijn ambtenaren ontvangen door Kamercommissies. 

Waar de Kamer bij toepassing van het parlementaire wapen van de 
enquête beschikt over vergaande formele bevoegdheden om ambtenaren 
uit te nodigen en de waarheid te ontlokken, heeft zij bij de 
andere genoemde voorbeelden geen speciale middelen om ambtenaren 
uit te nodigen om verklaringen aan te horen en informatie te laten 
geven. Wanneer ambtenaren een verzoek om inlichtingen van de zijde 
van de Kamercommissie afwijzen, staat de Kamer machteloos. Ook kan 
ze niet ingrijpen als de ambtenaar de halve waarheid vertelt of 
onjuiste informatie verstrekt. 

Wèl bestaan er sinds 1980 de zogenaamde "Aanwijzingen inzake 
contacten tussen Kamercommissies en ambtenaren en tussen Kamer
commissies en regeringsadviescolleges". Dit zijn Aanwijzingen, die 
door de regering zijn vastgesteld en in beginsel louter interne 
werking hebben voor de rijksdienst: zij binden ambtenaren en niet 
de Kamer. Allerwegen wordt immers het principe beleden dat de 
wijze waarop de Kamer zich haar informatie verschaft en verwerkt 
een zaak is voor de Kamer zelve. Daar behoort de regering niet in 
te treden. Toch is dat precies wat in feite is gebeurd. De Kamer 
heeft destijds al het initiatief genomen om met de regering 
hierover te debatteren en haar instemming met de Aanwijzingen te 
betuigen. 

Vervolgens heeft de Kamer in haar Reglement van Orde (RvO) de 
cruciale passage uit de Aanwijzingen overgenomen dat geen contact 
tussen Kamercommissie en een ambtenaar tot stand komt zonder 
ministeriële toestemming. De tekst van art.41 RvO luidt letter-
lijk: "Wil de commissie zich door rijksambtenaren doen voor-
lichten, dan nodigt zij hen door tussenkomst van de desbetreffende 
minister uit." Daarmee heeft de Kamer, zo stelden Hessing en 
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Langenberg reeds eerder (14), zichzelf een slechte dienst bewezen. 
De Aanwijzingen zijn, zo blijkt duidelijk in de toelichting, niet 
bedoeld om contacten van deze aard aan te moedigen, maar juist om 
de ministeriële verantwoordelijkheid in dit verband aan te scher-
pen en te beschermen. 

Hoewel talloze boeken, artikelen en congressen uit staatkundig
wetenschappelijk Nederland in de jaren zeventig en de eerste helft 
van de jaren tachtig de Tweede Kamer opriepen het botte parlemen
taire controle-instrumentarium te herijken en te actualiseren, 
moest het tot het rapport van de RSV-enquête duren, vooraleer een 
bijzonder Kamercommissie in het leven werd geroepen om de Kamer 
van Vondelings lam tot leeuw te maken. 

Overigens bleek al snel uit het in 1985 verschenen rapport van 
de Kamercommissie dat in de verhouding ambtenaar/Kamer weinig zou 
veranderen. In de inleiding van het raport schrijft de commissie 
(in de wandeling commissie-Dolman, naar haar voorzitter) zich te 
hebben beperkt tot praktische maatregelen binnen het raam van de 
huidige wet. Bovendien acht zij de Aanwijzingen uit 1980 voldoende 
mogelijkheden te bieden. Dat op de Aanwijzingen geen kritiek van 
de commissie komt verbaast niet, aangezien zij, zeker vóór 1985, 
nooit werden gehanteerd. Ambtenaren traden slechts in de Kamer op 
ter eventuele ondersteuning van een bewindspersoon in een Kamer
debat. Afzonderlijke beraadslagingen tussen commissie en ambte-
naren herinnert zich niemand. 

De commissie concludeert dan ook dat er eigenlijk geen wijzi
gingen in de formele regelingen noodzakelijk zijn, maar dat de 
Kamer ambtelijk contact gaat beschouwen als één van de mogelijk
heden voor de Kamer om informatie te krijgen. Wèl signaleert de 
commissie-Dolman een technische onvolkomenheid in de tekst van het 
RvO: het (hiervoor geciteerde) artikellid ziet toe op de procedure 
van de "hoorzitting" in plaats van een "mondeling overleg" met 
ambtenaren: "Terwille van de duidelijkheid" ( ... ) en het voordeel 
"dat het overleg met ambtenaren als één van de instrumenten van de 
Kamer een formele basis krijgt" (15) wil de commissie het RvO 
aanvullen. De commissie ontvouwde daarop tegelijkertijd een 
voorstel voor de redactie van een aanvulling op artikel 34, dat in 
het RvO het mondeling overleg regelt. In de eerste zinsnede van 
het nieuwe artikellid komt opnieuw het vereiste van de ministe-
riële toestemming terug. Het artikel gaat dan verder met de 
zinsnede "met de door de minsiter daartoe aangewezen rijks
ambtenaar". De Kamer debatteerde vervolgens eerst schriftelijk en 
daarna mondeling met de commissie-Dolman. In het voorjaar van 1986 
nam de Kamer uiteindelijk een nieuw RvO aan met de nieuwe tekst 
van artikel 34. 

Wat valt nu op? Natuurlijk niet meer het feit dat de minister 
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ja moet zeggen op een verzoek om ambtenaren voor de commissie te 
laten verschijnen. Dat was al sedert 1983 in het RvO opgenomen. 

Plotseling blijkt echter - en dat is nieuw - dat de minister 
blijkens de nieuwe tekst van artikel 34 ook nog mag bepalen wèlke 
ambtenaren voor de commissie verschijnen. Het oude RvO ging daar 
niet van uit. 

Naar de argumentatie van de commissie-Dolman voor deze extra 
clausule in het RvO kan men slechts gissen. Het rapport van de 
commissie gaat hier niet op in, anders dan de opmerking dat zij de 
ministeriële verantwoordelijkheid voor de interne gang van zaken 
op het ministerie niet wil aantasten. Het lijkt erop dat de Kamer 
opnieuw uit eigen initiatief zichzelf beperkingen heeft opgelegd 
in het belangrijke recht op informatie. 

Ook in het kamp van de regering is enig activisme als antwoord 
op de gegroeide fictie van de ministeriële verantwoordelijkheid 
niet vreemd. Vaak zal dat niet bewust gebeuren en zeker niet 
vanuit de behoefte een democratisch vacuüm te vullen, waar men 
meent dat de ministeriële verantwoordelijkheid op onderdelen is 
weggekwijnd. Voorbeelden zijn er echter wel degelijk, indien we de 
op nagenoeg alle departementen gestarte privatisering - of 
verzelfstandigingsprojecten - voor het voetlicht halen. 

Het zijn telkens pogingen om de bevoegdheden van de minister 
in verhouding tot de (verzelfstandigde) ambtenaren nader te dui
den, af te bakenen of zelfs losser te maken en af te snijden. De 
oprichting van de Postbank, de nieuwe bestuursstructuur van het 
ABP, de tripartisering van de arbeidsvoorziening of de privatise-
ring van de Staatsdrukkerij zijn hiervan willekeurige voorbeelden. 

Maar ook processen om de kwaliteitsverbetering in de rijks
dienst handen en voeten te geven - wat minder op aanpassing van 
complete structuren gericht en wat meer op cultuur en management -
passen in dit activisme thuis. Hoe anders zijn campagnes "verster-
ken klantgericht werken" van bepaalde directies te begrijpen dan 
als pogingen om een direct antwoord te vinden op de wensen van 
de externe doelgroep in plaats van het beleid (en de structuur 
waarop deze tot stand komt) louter te richten op de minister. 

Zelfbeheer en contractmanagement hoort dan evenzeer in zo'n 
rijtje thuis. De filosofie van zelfbeheer komt simpelweg weer op 
een integratie van de bevoegdheden van beleid en beheer op zo laag 
mogelijk niveau. De lijnmanager sluit een contract met een minis-
ter (of "voor deze, de Secretaris-Generaal"), waarin hij, in ruil 
voor de beloften om een aantal strategische prioriteiten van de 
minister te realiseren (zijn output), de verantwoordelijkheid 
krijgt voor de middelen (de input). Hij verkrijgt bij de inzet van 
die middelen een zo groot mogelijke vrijheid, informeert periodiek 
het hogere (politieke) gezag en legt na afloop van de contract-
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periode verantwoording af. 
De politiek wordt ontheven van managementvraagstukken, zonder 

het overzicht op hoofdpunten te verliezen; de lijnmanager krijgt 
vrijheden. Althans, zo was het "in den beginne", in de rapporten 
Zelfbeheer van Verbaan c.s. Inmiddels zijn op veel departementen 
experimenhten en proeftuinen aan de gang. 

Het lijkt nog te vroeg voor eindconclusies, maar voor ons 
onderwerp valt een aantal zaken op. In de eerste plaats verandert 
er formeel niets aan de ministeriële verantwoordelijkheid: alles 
wat de ambtelijke manager in zijn beroemde scharrelruimte pres
teert, gebeurt formeel onder de volledige verantwoordelijkheid van 
de minister. 

In de tweede plaats worden er weliswaar contracten afgesproken, 
maar die zijn als het er werkelijk op aankomt altijd eenzijdig. 
Als de minister op enig moment behoefte heeft tot wijziging in de 
beleidsprioriteit, dan dient de manager mee te gaan. De minister 
bepaald uiteindelijk of een prioriteit wordt toegevoegd of van de 
lijst wordt afgevoerd, al dan niet door de Kamer daartoe gedwon
gen. 

In de derde plaats kunnen weliswaar vaste momenten worden 
afgesproken waarop de ambtenaar verantwoording aflegt, maar 
indien de Tweede Kamer of de minister nadere informatie wil 
over de uitvoering, dan dient hij daarop aanspreekbaar te zijn. 

Anders dan bij territoriale of functionele decentralisatie of 
verzelfstandiging door privatisering, blijft de ministeriële 
verantwoordelijkheid bij zelfbeheer in beginsel dus overeind. Er 
treedt echter mogelijkerwijs al enige verwarring op, indien duide
lijk uitvoerende diensten van departementen in zelfbeheer gaan 
werken. Dat is niet zo'n theoretische veronderstelling, omdat 
gebleken is dat zelfbeheer daar het meeste effect lijkt te hebben 
(16). 

Gedeconcentreerde rijksdiensten - ook wel rijksheren in de 
regio genoemd - zijn daarvan eigenlijk al oude voorbeelden-avant
la-lettre. De afstand tussen ambtenaar en minister wordt onvermij
delijk groter dan men ooit tevoren van een lijndirectie van een 
departement gewend was. Opnieuw: formeel gesproken verandert er in 
ministeriële verantwoordelijkheid als norm niets; in materiële zin 
is echter - mede via de convenanten nu nog eens bovendien schrif
telijk - bevestigd dat ambtenaren een zeer zelfstandige rol spelen 
in de Nederlandse rijksdienst. Daar was het bij zelfbeheer nu 
juist om begonnen. 

Al met al gaat het klemmen hoe de doctrine deze storm uit 
het bedrijfsleven overleeft. Is een departement met zelfstandige 
ambtelijke managers te rijmen met een opvatting van de minis
teriële verantwoordelijkheid, die er vanuit gaat dat de ambtenaar 

129 



niet bestaat, die zich verschuilt achter de rug van de Illi11lster en 
waarbij de minister de enige is die aanspreekbaar is op de produk
ten van de zelfbeherende produktie-eenheid? 

Ambtelijke aanpsreekbaarheid in de Tweede Kamer 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn naar mijn opvatting aanleiding 
een formele relatie te leggen tussen een Tweede-Kamercommissie en 
de beleidsambtenaren van de rijksdienst. 

Formalisering zal erop gericht moeten zijn de ministeriële 
verantwoordelijkheid te versterken en niet te verzwakken. Ambte
lijke aanspreekbaarheid voor de Tweede Kamer zorgt voor het 
eerste; ambtelijke verantwoordelijkheid aan de Kamer voor het 
laatste. 

Toch is een pleidooi voor de introductie van ambtelijke verant
woordelijkheid als reactie op de hierboven genoemde "affaires" 
opnieuw hoorbaar (17). De rechtspositie van (top-)ambtenaren wordt 
in dergelijke voorstellen gekoppeld aan de politieke levensduur 
van de minister. Ambtenaren kunnen in die visie direct of indirect 
door de Tweede Kamer naar huis worden gestuurd. Hieraan kleven 
toch vele grote bezwaren: 
- het vermindert de (politieke) afwegingsmogelijkheden bij de 

beleidsvoorbereiding, daar de samenstelling van het politieke 
ambtenarencorps uiteraard zal neigen naar de kleur van de 
bewindspersoon; 

- het vervluchtigt de vastpinning van verantwoordelijkheid: de 
minisater kan zich gemakkelijk achter zijn ambtenaren verschui
len, de ambtenaren achter de minister of elkaar; 

- de Nederlandse gewoonte van coalitiekabinetten impliceert een 
kabinetspolitiek waarin marges smal zijn (want meer compromis
behoeftig dan in één partijkabinet) en partij-politieke profi
lering op meer punten zal de effectiviteit niet vergroten; 
bovendien, hoe te handelen op een departement waar twee bewinds
lieden van verschillende partij zetelen? 

Ambtelijke aanspreekbaarheid van ambtenaren voor Kamercommis
sies kent deze bezwaren niet. De ministeriële verantwoordelijkheid 
blijft vastgepind op de politieke top van elk departement. Daar-
door blijft ook helder dat het de minister is die de hoofdlijnen 
van beleid uitzet en dient te zorgen dat ambtenaren langs de door 
hem bepaalde route die lijnen blijven volgen. Maar aangezien 
hierbinnen nog zoveel afwegingsruimte zit, is het gewenst dat 
ambtenaren aan de Kamercommissie inzicht geven hoe de departe
mentale taakuitoefening zich afspeelt of heeft afgespeeld. 

Er zijn nog veel vragen. Welke nadere beleidskeuzes zijn 
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gedaan, hoe zijn de door de rmmster aangegeven middelen (perso
neel en financieel) meer in concreto ingezet? Welk "tijdpad" staat 
de beleidsmakers voor ogen, welke externe en interne advies
instanties zijn erbij betrokken, welke aanbevelingen van Reken-
kamer of ombudsman zijn opgevolgd, welke alternatieven verdwenen 
in ambtelijke bureauladen? Kortom, de Kamer wordt in staat gesteld 
de bijdrage van beleidsambtenaren aan het kabinetsbeleid te trace
ren en verkrijgt meer informatie over de achtergronden van de 
eventuele kabinetskeuze: "apocriefe machtsuitoefening" wordt gelo
caliseerd (18). 

Vervolgens treedt de Kamer( commissie) in overleg met het 
Kabinet. De Kamer zal de ambtelijke inlichtingen gewogen hebben 
tegen de informatie die zij heeft verkregen op een hoorzitting 
over hetzelfde onderwerp, de talloze brieven, nota's van weten
schappelijke bureaus van politieke partijen of van belangengroepen 
en de informatie, verkregen langs eigen informele kanalen. De van 
ambtenaren verkregen informatie is dus verre van exclusief, doch 
maakt deel uit van de bagage waarmee de leden van de Kamer
commissie met de regering in debat treden. 

Ambtelijke aanspreekbaarheid kan daardoor twee effecten tege
lijkertijd bewerkstelligen. Enerzijds versterkt het de positie van 
de Kamer, omdat zij beter beslagen ten ijs komt. Dualistische 
karaktertrekken van het bestel kunnen terrein winnen ten opzichte 
van monistische tendensen. Anderzijds versterkt ambtelijke aan
spreekbaarheid het beginsel van het primaat van de politiek. Aan
gezien een duidelijker scheiding ontstaat tussen de fase waarop 
een Kamercommissie alle belanghebbenden hoort (ambtenaren, belan
gengroepen, partijen enz.) en waarop de Kamercommissie in het 
gemeen overleg met het Kabinet het beleid vaststelt of toetst, is 
de politiek als geheel - Kabinet en Kamer dus - beter in staat tot 
effectieve sturing. Het incidentalisme van de Kamer, maar ook het 
somtijds gebleken gebrek aan inzicht in de complexiteit van 
beleidsvoorbereidingsprocessen kan afnemen. Een en ander draagt op 
deze wijze bij aan wat Tjeenk Willink in het eerder gerefereerde 
Eerste-Kamerdebat de drie functies van de parlementaire controle 
noemde: naast het vertrouwen van het publiek, het inzicht in de 
werkelijke problemen en verhoudingen en tenslotte de mogelijkheden 
om het in het vervolg anders en beter te doen. Dat is ook de les 
die hij wil trekken uit de parlementaire enquêtes: "ministeriële 
controle wint aan effectiviteit als parlementaire controle goed 
functioneert." (19) 

Er zijn echter meer argumenten die pleiten voor ambtelijke 
aanspreekbaarheid. Bijvoorbeeld de omstandigheid - eerder bespro
ken - dat het bestuur in de moderne verzorgingsstaat zijn regels 
in belangrijke mate zelf vaststelt. Bij de enquête bouwsubsidies 
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was dit een centraal element, maar ook is het voor Kamerleden van 
belang hoe de praktijk van subsidieverlening bij de cultuur, de 
WIR, de ontwikkelingskredieten van Economische Zaken, de loonkos
tensubsidies of de op milieuterrein met het bedrijfsleven gesloten 
convenanten bestuurlijk uitpakt. 

Maar ook omdat de Kamer in toenemende mate inzicht wil 
hebben in hoe het beleid tot stand komt. Ambtelijke aanspreek
baarheid werkt aldus preventief naar ambtenaren toe: men weet 
dat er een moment kan komen dat publiekelijk opening van zaken 
moet worden gegeven. En tenslotte, gegeven de nieuwe interpretatie 
van de "inhoud van de ministeriële verantwoordelijkheid" (alleen 
persoonlijk toe te rekenen falen leidt tot wegzenden), wordt het 
voor de Kamer van belang om te weten tot welke consequenties 
beleids- of uitvoeringsfouten leiden op het departement waar de 
minister blijft zitten. 

Is de ambtelijke aanspreekbaarheid onbeperkt? Met andere 
woorden: dienen ambtenaren ten overstaan van een Kamercommissie op 
elke vraag te antwoorden? Dat lijkt te ver te gaan. Het trekken 
van grenzen is echter een welhaast onmogelijke zaak: ieder onder
werp kent eigen merites en het scheiden van feiten en meningen m 
de beleidsvorming is een fictie. Toch zal het in het belang zijn 
van Kamer èn ambtenaar om primair feitelijke informatie uit de 
rijksdienst te halen: feiten, uiteenzetting van beleid en zonodig 
verdediging van beleid of juist vermelding van de alternatieven., 
Niet aan de ambtenaar, maar wel vervolgens aan de minister is toe 
te rekenen de keuze die de minister uiteindelijk in het beleid 
heeft gedaan. 

Slot 

Opgemerkt is dat de verhouding ambtenaar/politicus weer hoogst 
actueel is geworden. Een curieus kameleonachtig verschijnsel van 
branchevervaging doet zich voor. Ambtenaren worden nauw in het 
politieke bedrijf betrokken of dringen zich zelf op: de ambtenaar 
wordt homo politicus. Politici op hun beurt, een minister bij
voorbeeld - zo bleek bij de studiefmanciering - laten zich in
dringend in met het ambtelijk invoeringsproces. De minister neemt 
besluiten tegen ambtelijke adviezen in, maar wanneer het schip 
ernstig averij oploopt, vertrekt niet de minister maar de 
ambtenaar. 

De actualiteit is evenwel geen klemmender reden om de 
verhouding ambtenarij/politiek opnieuw te doordenken dan het feit 
dat de positie van de ambtenaar in het moderne rijksapparaat als 
zodanig is veranderd: zijn vrijheid en zelfstandigheid nam zozeer 
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toe, dat woorden als zelfbeheer en zelfbestuur bij wijze van 
spraakverwarring welhaast synoniem zijn geworden. 

Wie terug zou willen keren naar het staatkundig-democratische 
beginsel dat zij, die bevoegdheden uitoefenen daarover ook publie
kelijk ter verantwoording moeten kunnen worden geroepen, komt tot 
de onvermijdelijke vaststelling dat in het verkeer tussen regering 
en parlement verbeteringen noodzakelijk zijn. 

En ook, wie wil uitgaan van: 
a. het uitgangspunt van de over-all ministeriële verantwoordelijk

heid als beginsel, 
b. het antwoord op de fictieve elementen erin door persoonlijke 

betrokkenheid te vooronderstellen wil de ultieme sanctie 
toepassing vinden, 

komt uit op aanspreekbaarheid van ambtenaren voor Kamercommissies 
als aanvulling op de controlemiddelen van de Kamer en uit een 
oogpunt van legitimiteit van besluitvorming. 

Ambtelijke aanspreekbaarheid impliceert ruimhartige verstrek
king van informatie hoe beleid is of wordt gevoerd. Een soortge
lijke discussie die in het Britse Lagerhuis is gevoerd geeft aan 
dat de Kamer zijn bevoegdheden moet bevechten, maar daar ook 
resultaat in kan bereiken. De Britse grenzen zouden in Nederland 
verdere bestudering en bespreking moeten verkrijgen. Aanpassing 
van Reglement van Orde, respectievelijk Aanwijzingen is echter 
noodzakelijk. De Kamer zou vier zaken kunnen regelen: 
1. het recht om ook zonder ministeriële toestemming ambtenaren 

te horen; 
2. het recht om zelf te bepalen welke ambtenaren zij wenst te 

horen; 
3. het recht om alle feitelijke informatie die betrekking heeft 

op beleidskeuzes te verkrijgen, voorzover dit niet in strijd 
komt met het belang van de Staat; 

4. de zelf opgelegde verplichting om - indien zij bij het 
verkrijgen van informatie - op het spoor komt van ambtelijk 
handelen of nalaten dat in strijd is met ministeriële 
instructies of beleidslijnen en waarbij ambtenaren rechtstreeks 
in opspraak (dreigen te) komen, prudent tot eigen onderzoek 
over te gaan, danwel zich tot de minister te richten. 

* Dit is een bewerking van het artikel dat eerder verscheen 
in "Bestuur" nr.33 van maart 1988. 
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DE NOODZAAK VAN POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR AMBTENAREN 

Drs M.H. Klijnsma 

Twee parlementaire enquêtes en nog een handvol andere opzien
barende publieke affaires hebben in brede kring de vraag opge
worpen, wie voor falend overheidshandelen verantwoordelijkheid 
behoort te dragen en op welke grond. Vaak wordt deze vraag ver
engd tot die van de huidige waarde van de ministeriële verant
woordelijkheid. 

In deze bijdrage is dat laatste nadrukkelijk niet het geval. 
Centraal staat de vraag hoe in een politiek systeem met een 
moderne overheidsbureaucratie een sluitend stelsel van politieke 
verantwoordelijkheid voor overheidshandelen kan worden gecreëerd. 

Twee doctrines 

Het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid werd in 1848 
in de Grondwet vastgelegd. Deze doctrine kan niet los worden 
gezien van de andere elementen van het parlementaire stelsel. Met 
name het vertrouwensbeginsel is in dat verband van belang. Dit 
beginsel komt er in de praktijk op neer dat een Kabinet voldoende 
steun in de Tweede Kamer moet vinden om een vrchtbare samen
werking met de Staten-Generaal mogelijk te maken. (1) 

Aanvullend op de doctrine van de ministeriële verantwoor
delijkheid is die van de ambtelijke ondergeschiktheid aan het 
politiek verantwoordelijke bestuur. Leidde de realisatie van de 
eerste doctrine in de 19de eeuw tot heftige strijd in de politieke 
arena, de tweede trok - althans in de liberale nachtwakersstaat 
Nederland - veel minder de aandacht. Het waren hier kennelijk 
vooral de posities van parlement, koning en kabinet en niet die 
van de overheidsbureaucratie, die politiek relevant werden geacht. 

Anders lag dat in het minder liberale Pruisen. Daar was het 
ambtelijk apparaat een dusdanige machtsfactor, dat de (Pruisische) 
links-liberale socioloog Max Weber (1864-1920) er een normatief 
model voor ontwikkelde. In dit model werd de overheidsbureaucratie 
ondergeschikt gemaakt aan het politiek verantwoordelijke bestuur. 
In Web ers model is het ambtelijk apparaat een instrument in handen 
van de verantwoordelijke politieke bestuurders. 

De instrumentele gerichtheid van de bureaucratie wordt gewaar
borgd door de structuur van de bureaucratische organisatie. Weber 
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noemt tien kenmerken die inherent zijn aan de ideale bureaucratie. 
De meest relevante zijn: 
1. de functionarissen werken in een hiërarchische organisatie

structuur; 
2. binnen de organisatie heerst een strikte discipline en vindt 

een systematische controle plaats op de werkzaamheden van de 
functionarissen. Deze werkzaamheden geschieden daarom zoveel 
mogelijk schriftelijk en aan de hand van formele procedures; 

3. elke functie is voorzien van een formeel bepaalde competentie
sfeer; 

4. de vrije selectie van functionarissen voltrekt zich op grond 
van deskundigheid ("merit system"); 

5. De beloning wordt uitgekeerd in geld. Zij is gekoppeld aan de 
hiërarchische positie en is daarmee dezelfde voor alle 
functionarissen in een gelijke rang en met gelijke ervaring; 

6. bevordering geschiedt op grond van senioriteit en/of geleverde 
prestaties (2). 
Het ideale ambtelijke apparaat van Weber is onpersoonlijk 

en neutraal. Hierdoor wordt willekeur voorkomen en de formele 
gelijkheid van de burger voor wet en bestuur materieel gegaran
deerd. Het apparaat is ook berekenbaar, zodat de zekerheid wordt 
geboden dat de wet naar de letter wordt uitgevoerd. De hiërar
chische structuur tenslotte bevordert het instrumentele karakter 
van de overheidsbureaucratie. Aldus is het primaat van de politiek 
ten opzichte van de administratie daadwerkelijk verzekerd. Comple
mentair hieraan is dat de Weberiaanse bureaucratie het mogelijk 
maakt dat een politiek verantwoordelijke bewindspersoon niet 
alleen met recht, maar ook met reden kan worden aangesproken op 
de handelingen van zijn ambtelijk apparaat. Op die manier kan 
het bureaucratiemodel van Weber als een voorwaarde voor de effec
tuering van de doctrine van de ministeriële verantwoordelijkheid 
worden beschouwd. 

Erosie van beide doctrines onder invloed van de opkomst van de 
verzorgingsstaat 

De twee in het voorgaande behandelde doctrines stonden niet op 
zichzelf. Zij maakten deel uit van het ideaal van de liberale 
rechtsstaat. De aanhangers van dit ideaal richtten zich tegen het 
verlichte en soms enigszins constitutionele absolutisme van de in 
de eerste helft van de 19de eeuw nog oppermachtige vorsten. 
Centrale elementen in de filosofie van de liberale rechtsstaat 
waren de machtenscheiding (of in ieder geval een onafhankelijke 
rechterlijke macht), grondwettelijk gewaarborgde mensenrechten, de 
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gebondenheid van rechter en bestuur aan de letter van de wet 
(ofwel geringe beleids- en toetsingsvrijheid) en een beperkte mate 
van overheidsingrijpen in de samenleving: de nachtwakersstaat 

Vanaf de laatste decennia van de 19de eeuw begon de overheid 
zich (weer) intensiever met de maatschappij te bemoeien. In die 
tijd kwamen ook de eerste sociale wetten tot stand. De grondslagen 
van de verzorgingsstaat werden gelegd. De verdere uitbouw van de 
verzorgingsstaat, ook wel sociale rechtsstaat genaamd, kreeg 
gestalte in twee etappes. Eén tijdens de jaren '30, toen de 
economische crisis extra overheidsinterventie noodzakelijk maakte. 
En een tweede in de naoorlogse periode van sterke economische 
groei, dus in de jaren '50 en '60. (3) 

De groei van de liberale rechtsstaat naar de sociale rechts
staat heeft tot een uitholling geleid van de grootheden die de 
overheidsbureaucratie tot instrument van de minister of staats
secretaris maken. Deze uitholling heeft alles te maken met de 
wijze waarop de kwantitatieve en kwalitatieve groei van taken en 
bevoegdheden van de overheid, in het voetspoor van de groei naar 
de verzorgingsstaat, vorm heeft gekregen. 

Om te beginnen leidde het grotere en andere takenpakket van 
de overheid tot anderssoortige regelgeving. In de liberale rechts
staat konden (formele) wetten nog alle relelante normen bevatten. 
De taak van de overheidsbureaucratie bleef beperkt tot het 
"mechanisch" uitvoeren daarvan. De verzorgingsstaat verlangt 
echter van de overheid een dusdanig vergaande en gecompliceerde 
interventie in de samenleving, dat het niet meer mogelijk is alle 
relevante zaken in wettelijke normen vast te leggen. Veel moderne 
wetten dragen daarom een programmatisch en procedureel karakter. 
Bovendien zijn zij moditicerend in plaats van codificerend van 
aard (4). Dit betekent dat de materiële normstelling deels is 
verschoven naar het ambteliijk apparaat dat met de uitvoering van 
deze wetten is belast. Anders gezegd: de ambtenaar voert niet 
alleen maar de regels uit; hij creëert ze deels ook zelf. Deze met 
de term gelede normstelling aangeduide configuratie houdt niet 
alleen in dat de beleidsvrijheid van ambtenaren bij het geven van 
beschikkingen is gegroeid, maar ook dat zij soms (nadere) algemene 
regels mogen vaststellen (5). 

Het behoeft geen betoog dat deze ontwikkeling zich slecht 
verdraagt met de doctrine van de ambtelijke ondergeschiktheid aan 
het politiek verantwoordelijke bestuur. Immers, de gelede norm
stelling behelst een terugtred van de formele wetgever op het vlak 
van de materiële normstelling ten gunste van de ambtenaren (6). 

De groei in de breedte en de diepte van de overheidstaak 
kreeg meer tastbare vorm in een enorme expansie van de over
heidsbureaucratie. Deze groei had zowel een kwantitatieve als een 
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kwalitatieve kant. 
Niet alleen nam het aantal ambtenaren explosief toe, hetzelfde 

gold voor de ingewikkeldheid van de overheids-organisatie. Het 
aantal reguliere organisatie-onderdelen (departementen, directo
raten-generaal en de lagere organisatie-segmenten in de "lijn") 
groeide sterk. Ook kwamen er - naast de traditionele lijnorgani
satie - afzonderlijke stafonderdelen. Voorts kregen vooral de 
typische clientèle-ministeries de beschikking over vaak nogal 
zelfstandig werkende filialen in het land (deconcentratie). En 
tenslotte ontstond een onoverzichtelijk oerwoud van ruim bestafte 
adviesorganen en (quasi-)zelfstandige (semi-)overheidsinstellin-
gen, die zich ook met de beleidsvorming en -uitvoering gingen 
bezighouden (7). 

Een organisatie van dit kaliber leent zich, alleen al door zijn 
enkele omvang en complexiteit, slecht voor eenduidige menselijke 
beheersing. Het zal duidelijk zijn dat het in een dergelijk 
organisatiekundig rampengebied kwalijk kersen eten is voor een 
bewindspersoon die tracht nog enige feitelijke invloed aan zijn 
politieke verantwoordelijkheid te geven. Hij is niet langer m 
staat het beleidsproces te beheersen. In belangrijke mate doet 
het collectief van zijn ambtenaren dat tegenwoordig. 

Spanning tussen norm en werkelijkheid 

De in het voorgaande beschreven erosie van de beide doctrines 
leidt tot de conclusie dat de klassieke norm van de ministeriële 
verantwoordelijkheid niet langer wordt geschraagd door de heden
daagse bureaucratische en maatschappelijke werkelijkheid. Het is 
een bij uitstek fictieve norm geworden, die op gespannen voet 
staat met de realiteit. Voor de problemen die daaruit voortvloeien 
verwijs ik naar de in het begin van deze bijdrage aangestipte 
geruchtmakende politieke affaires uit het jongste verleden. 

Voor wie daarvan nog niet doordrongen was: deze kennelijk 
problematische spanning tussen norm en werkelijkheid heeft ern
stige consequenties. De meest ernstige daarvan is een gevaarlijke 
verzwakking van de parlementair-democratische rechtsstaat. 

De ministeriële verantwoordelijkheid vormt tezamen met de 
andere elementen van het parlementaire stelsel de politieke 
ruggegraat van de parlementair-democratische rechtsstaat. Zij 
garandeert dat er altijd iemand is die verantwoordelijkheid draagt 
voor een overheidshandeling en zo nodig ook verantwoording aflegt 
voor de betreffende overheidshandeling aan een democratisch 
gekozen orgaan. Er kan dus geen overheidsmacht worden uitgeoefend 
zonder een (indirecte) terugkoppeling op degene jegens wie die 
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machtsuitoefening geschiedt: het volk. 
Het bovenstaande is geen ijselijke abstractie, maar belichaamt 

het verschil tussen een vrije en democratische staatsvorm, waarin 
het handelen van de overheid wordt gecontroleerd en een onvrije 
en autoritaire staatsvorm, waar zulks niet het geval is. Dit 
verschil vormde in de 18de en 19de eeuw aanleiding tot geweld
dadige en geweldloze revoluties. Niet voor niets werd het principe 
"no taxation without representation" gebruikt als legitimatie voor 
de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. 

Essentieel in het klassieke stelsel van politieke verantwoor
delijkheid is niet alleen dat de verantwoordelijkheid zich uit-
strekt tot alle overheidshandelingen, maar ook en vooral het poli
tieke gehalte ervan. Politieke verantwoordelijkheid en daarmee ook 
politieke controle krijgen gestalte in het geheel van politieke 
verhoudingen. Dat maakt dat het weliswaar enerzijds een per defi
nitie, want door het wezen van het politieke bedrijf beïnvloede, 
subjectieve verantwoordelijkheidsrelatie betreft. Echter, ander-
zijds is politieke verantwoordelijkheid een dusdanige inhoudelijk 
totale, publieke en invoelbare verantwoordelijkheid met bovendien 
de mogelijkheid van een scala aan unieke sancties, dat zij niet 
volledig door anderssoortige verantwoordelijkheidsrelaties kan 
worden vervangen. Bij dat laatste kan worden gedacht aan repres
sieve (en indirect ook enigszins preventief werkende) adminis
tratief-rechtelijke verantwoordelijkheid langs lijnen van de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze verantwoordelijk
heictsrelatie is zo geobjectiveerd, afstandelijk, abstract en in 
concreto tot één zaak beperkt, dat zij met de beste wil van de 
wereld niet als een volwaardig alternatief voor politieke verant
waardelijkheid en controle kan worden beschouwd. 

Twee oplossingen 

De evidente ernst van de huidige stand van zaken zou doen vermoe
den dat koortsachtig naar effectieve oplossingen voor de proble
matische spanning tussen norm en werkelijkheid wordt gespeurd. Een 
dergelijke oplossing zou theoretisch in twee richtingen kunnen 
worden gezocht. De eerste oplossingsrichting behelst het opnieuw 
naleven van de klassieke norm. Ofwel de werkelijkheid voegt zich 
naar de norm. Het alternatief daarvan komt op het omgekeerde neer, 
namelijk het stellen van een nieuwe norm op basis van de huidige 
werkelijkheid. 

Eerstgenoemde oplossingsrichting mag zich verheugen m een zeer 
grote populariteit. Illustratief voor die populariteit waren de 
opvattingen van de deelnemers aan het drie jaar geleden door het 
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ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerde symposium 
"Ambtenaar, dienaar van de minister?" Voorzover het probleem al 
werd onderkend, zagen vrijwel alle participanten meer in een 
herstel van de oude norm dan in aanpassing van die norm aan de 
nieuwe werkelijkheid (8). 

Dat herstel van de oude norm niet meer spoort met de huidige 
werkelijkheid en dat daarom ingrepen in die werkelijkheid - her
vormingen dus - nodig zijn, is een gevolgtrekking die maar hoogst 
zelden wordt gemaakt. Dit tekort is waarschijnlijk te wijten aan 
de sterk traditioneel-normatief gekleurde denkwijze die de meeste 
juristen eigen is en het daaruit voortvloeiende onvermogen tot 
feitelijke en vernieuwende analyse. Het denken over de net genoem
de hervormingen is dan ook weinig ontwikkeld. 

Uit de door mij gemaakte analyse volgt dat dergelijke hervor
mingen, hoe dan ook, zouden neerkomen op een herstel van de 19e
eeuwse nachtwakersstaat De nachtwakersstaat vormde immers de 
unieke context waarbinnen essentiële randvoorwaarden voor de 
handhaving van de oude norm met vrucht konden gedijen. Het oorza
kelijke verband tussen de opkomst van de verzorgingsstaat en de 
erosie van de doctrines van de ministeriële verantwoordelijkheid 
en de ambtelijke ondergeschiktheid toont een en ander aan. 

Herstel van de nachtwakersstaat houdt in een terugdringing van 
de overheidsbemoeienis tot het niveau van voor de verzorgings
staat. Aangezien een totale ontmanteling van de verzorgingsstaat 
zoal niet onwenselijk, dan toch politiek en maatschappelijk 
onhaalbaar is, kan herstel van de oude norm ook niet meer dan 
een utopie zijn. 

Een nieuwe norm 

Een nieuwe politieke verantwoordelijkheidsnorm op basis van de 
huidige werkelijkheid moet het resultaat zijn van een erkenning 
van het bestaan van zelfstandige politieke macht van ambtenaren. 
Zij leidt tot het inzicht dat ook ambtenaren zelfstandig en direct 
politiek verantwoordelijk behoren te zijn voor hun handelen. De 
meest consequente en beste invulling van de nieuwe norm is dan ook 
gelegen in de invoering van een systeem van politieke verant
woordelijkheid van ambtenaren. 

Een dergelijk systeem moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 
1. In de eerste plaats moet het in zichzelf sluitend zijn. Dat wil 

zeggen dat het zich bepaalt tot aangelegenheden die primair 
politiek geladen zijn en dat het recht doet aan het begrip 
"verantwoordelijkheid". Verantwoordelijkheid veronderstelt: 
a) formele wilsvrijheid bij het nemen van de beslissing 
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inzake de handeling waarvoor men verantwoordelijkheid draagt 
(ofwel de aanwezigheid van ambtelijke beleidsvrijheid); 

b) openbaarheid van datgene waarvoor men verantwoordelijk 1s, 
opdat de verantwoordelijkheidsrelatie in zijn geheel een 
publieke zaak kan zijn; 

c) reële controle op de taakbehartiging waarvoor men verant
woordelijk is; 

d) de mogelijkheid tot het verbinden van sancties aan fouten 
gemaakt bij het uitoefenen van taken waarvoor men verant
woordelijkheid draagt en 

e) dit alles in onderlinge samenhang. 
2. Voorts moet een systeem van politieke verantwoordelijkheid van 

ambtenaren passen in het parlementaire stelsel. Dit betekent 
dat de relatie tussen politiek verantwoordelijke ambtenaren en 
volksvertegenwoordiging een andere moet zijn dan die tussen 
bewindspersonen en volksvertegenwoordiging. Anderzijds vloeit 
uit de rol van het parlement als politiek controle-orgaan voort 
dat het nauw wordt betrokken bij het systeem. 

3. De structuur en de cultuur van de overheidsbureaucratie moeten 
worden afgestemd op het systeem. Met name de typisch ambtelijke 
gewoonte om het expliciet nemen van verantwoordelijkheid (poli
tiek of niet-politiek) voor overheidshandelingen te ontwijken 
door deze verantwoordelijkheid zoveel mogelijk te spreiden 
(bijvoorbeeld door middel van de parafencultuur), dient te 
veranderen. Duidelijk moet zijn wie op of voor concrete over
heicishandelingen aanspreekbaar en verantwoordelijk is. 

4. De mate van politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren 
behoort afhankelijk te zijn van de reële beleidsvrijheid waar
over zij beschikken. 

Grosso modo betekent dit dat hogere ambtenaren meer politieke 
verantwoordelijkheid dragen dan lagere. Het ligt dan ook voor de 
hand in het systeem onderscheid te maken tussen de verschillende 
soorten ambtenaren (9). 

Voordat het systeem verder wordt uitgewerkt, is het goed enige 
aandacht te schenken aan de vraag of en in hoeverre een systeem 
van politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren zich laat ver
enigen met dat van de ministeriële verantwoordelijkheid. 

Wie de huidige situatie in Nederland als uitgangspunt kiest, 
kan gemakkelijk tot de conclusie komen dat invoering van een sys
teem van politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren leidt tot 
een nog verdere erosie van de ministeriële verantwoordelijkheid. 
De politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren vormt immers voor 
door het parlement ter verantwoording geroepen bewindspersonen de 
ideale vluchtroute. Al datgene waaronder geprangde ministers of 
staatssecretarissen uit willen komen kan dan gemakkelijk op het 
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bordje van één of meer politiek verantwoordelijke ambtenaren 
worden geschoven. 

Deze gedachtengang bevat op zijn minst een kern van waarheid. 
Het is het parlement dat beide systemen van politieke verant
woordelijkheid moet invullen. Indien de volksvertegenwoordiging 
daarin tekortschiet, functioneert geen enkel systeem van politieke 
verantwoordelijkheid in een parlementaire democratie. De verras
sende eenvoud die het verschil tussen succes en falen van politie
ke verantwoordelijkheidsrelaties uitmaakt maakt een discussie over 
de negatieve uitwerking van een systeem van politieke verant
woordelijkheid van ambtenaren op de klassieke ministeriële ver
antwoordelijkheid overzichtelijk. Bij een parlement dat zich niet 
de kaas van het brood laat eten en dat zijn controlerende rol 
serieus vervult rijzen er geen problemen; bij een parlement dat 
zich in meerderheid nauw heeft verbonden met het lot van het 
zittende, door hem te controleren Kabinet, rijzen er altijd 
problemen op dit punt. 

In deze bijdrage wordt een ander spoor gevolgd. Ook een 
volksvertegenwoordiging die de ministeriële verantwoordelijkheid 
in alle opzichten au sérieux neemt (dus niet de Nederlandse!), 
ziet zich geconfronteerd met een werkelijkheid die zo zeer 
verschilt van de norm die zij moet handhaven, dat die norm
handhaving per definitie gebrekkig zal zijn. De te handhaven norm 
divergeert in die mate van de realiteit, dat datgene waartoe de 
norm strekt, algehele politieke controle op het handelen van de 
overheid, zelfs bij een intelligente en gewetensvolle invulling 
ervan, niet kan worden verwezenlijkt. Een nieuwe norm die wèl 
aansluit op de werkelijkheid en die bij een correcte handhaving 
wèl tot een algehele politieke controle op het handelen van de 
overheid leidt, is daarom onvermijdelijk. En die werkelijkheid is 
dusdanig dat dat een dergelijke nieuwe norm de politieke 
verantwoordelijkheid van ambtenaren dient te omvatten. 

Het gaat er dus niet langer om of de politieke verantwoor
delijkheid van ambtenaren zich verdraagt met de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Wij zagen dat dat in principe geen probleem 
hoeft te zijn. Daarmee is thans aan de orde aan welke nadere 
voorwaarden het systeem van politieke verantwoordelijkheid van 
ambtenaren moet voldoen. 

Centraal behoort te staan de stelling dat politiek verant
woordelijke ambtenaren niet eenzelfde rol vervullen als politiek 
verantwoordelijke bewindspersonen. Indien zulks wel het geval zou 
zijn zouden politiek verantwoordelijke ambtenaren in het politieke 
systeem in beginsel dezelfde rol gaan spelen als bewindspersonen. 
Alleen al door de kwantitatieve gevolgen daarvan zou het politieke 
systeem volkomen ontwricht raken. 
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Het aanbrengen van een verschil tussen de twee types politieke 
verantwoordelijkheid is mogelijk door te differentiëren in de 
verantwoordelijkheidsrelatie tussen beide categorieën functio-
narissen en het orgaan waaraan verantwoording wordt afgelegd, m 
casu het parlement. Deze differentiatie kan op twee manieren 
gestalte krijgen. Enerzijds dient er een inhoudelijk onderscheid 
te worden aangebracht. Ministers en staatssecretarissen dragen 
politieke verantwoordelijkheid voor de hoofdlijnen van beleid en 
ambtenaren voor de nadere invulling daarvan. Een organisatorische 
randvoorwaarde hiervoor is dat de overheidsorganisatie dusdanig 
wordt geherstructureerd dat bewindspersonen daadwerkelijk greep 
kunnen krijgen op de hoofdlijnen van het beleid. Anderzijds legi
timeert het kwalitatieve onderscheid tussen hoofdlijnen van beleid 
en nadere invulling van beleid een verschil in de formele relatie 
tussen parlement en bewindspersonen, respectievelijk politiek 
verantwoordelijke ambtenaren. De politieke verantwoordelijkheid 
van bewindspersonen kan vorm blijven krijgen in de hoofdarena van 
het politieke spel: de plenaire vergadering van beide Kamers der 
Staten-Generaal. De minder in het politieke spel vervlochten 
politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren behoort echter in 
kleinere arena's te worden ingevuld, bijvoorbeeld door een spe-
ciale Kamercommissie. Om dit duidelijk secundaire karakter van de 
politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren te waarborgen, moet 
er een hierop toegesneden procedure komen waarbinnen deze verant
woordelijkheidsrelatie wordt geëffectueerd. 

Een systeem van politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren 
berust in mijn visie op twee belangrijke pijlers: een ambtelijke 
politieke verantwoordelijkheidsrelatie en politiek benoemde top
ambtenaren. 

De ambtelijke politieke verantwoordelijkheidsrelatie 

Voordat de ambtelijke politieke verantwoordelijkheidsrelatie kan 
worden geschetst, moet eerst nog een prealabele vraag worden 
beantwoord. Welke ambtenaren dienen onder het regime van de 
politieke verantwoordelijkheid te vallen? Het antwoord op deze 
vraag is op zich niet moeilijk: op grond van de in deze bijdrage 
gevolgde redenering dat zelfstandige ambtelijke macht directe 
politieke controle behoeft, zouden alle ambtenaren die over enige 
zelfstandige macht, enige eigen vrije beleidsruimte dus, beschik
ken, ook in meer of mindere mate politieke verantwoordelijkheid 
moeten gaan dragen. 

Deze categorie ambtenaren komt globaal overeen met wat m het 
Haagse 'patois' de "beleidsmedewerkers" wordt genoemd. Alleen op 
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de departementen lopen er duizenden van dit soort ambtenaren rond. 
Om praktische redenen moet het aantal politiek verantwoordelijke 
ambtenaren worden beperkt. Uit eigen ervaring weet ik dat het voor 
de hoofden van de laagste eenheden in de ambtelijke organisatie, 
de afdelingshoofden of daarmee vergelijkbare functionarissen, nog 
goed mogelijk is te overzien waarmee de onder hen ressorterende 
beleidsmedewerkers bezig zijn. Het is daarom te rechtvaardigen om 
de werking van de politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren te 
beperken tot de afdelingshoofden en de daarboven geplaatsten. Een 
ruwe schatting leert dat het dan om een groep van ongeveer 1500 
personen gaat. 

Met als handvat de eerder genoemde voorwaarden waaraan een 
systeem van politieke verantwoordelijkheid van ambtenaren moet 
voldoen, kan de ambtelijke politieke verantwoordelijkheidsrelatie 
dan nu worden geschetst. 

De zo belangrijk geachte parlementaire rol wordt in eerste 
instantie niet te zwaar aangezet. Niet de plenaire volks
vertegenwoordiging, maar een Kamercommissie zal deze rol op zich 
nemen. Een nieuwe Tweede-Kamercommissie heeft daarbij de voorkeur. 
Gelet op het feitelijke zwaartepunt van parlementaire controle
werkzaamheden bij de Tweede Kamer kan de Eerste Kamer bij deze 
nieuwe taak in hoofdzaak worden gepasseerd. 

De taak van de nieuwe Kamercommissie bestaat uit het contro
leren en beoordelen van zelfstandig ambtelijk politiek handelen. 
Deze controle en beoordeling is op twee manieren aan beperkingen 
onderhevig. Enerzijds dienen zij nadrukkelijk beperkt te blijven 
tot die overheidshandelingen die in het kader van reële ambtelijke 
beleidsvrijheid hebben plaatsgevonden. En anderzijds strekt het 
ambtelijke politieke verantwoordelijkheidsregime zich slechts uit 
tot de ambtenaren van de top en de subtop. 

Er staan de Kamercommissie verschillende wegen open om de 
nodige informatie over de te controleren en te beoordelen hande
lingen en bijbehorende ambtenaren in te winnen. In dat verband 
valt te denken aan het reguliere begrotingstoezicht, meer speci
fieke vormen van begratingstoezicht als feitenonderzoek ('fact
finding'), AROB-jurisprudentie en uitspraken van de Nationale 
Ombudsman. Met behulp van een uitgekiend informatiebeleid en 
geavanceerde informatieverwerkende technieken moet het goed 
mogelijk zijn van de te controleren en te beoordelen ambtenaren 
dossiers met relevante feiten aan te leggen. Daarvoor is het wel 
nodig dat de Kamercommissie de beschikking krijgt over een eigen 
goed gekwalificeerd ondersteunend apparaat. 

In veel gevallen kan de controle neerkomen op een periodiek 
routine-onderzoek van de net genoemde dossiers. Eventueel kan dit 
routine-onderzoek worden aangevuld met een toelichting van de 
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betrokken ambtenaar of een derde. De mogelijkheid bestaat dat een 
dergelijk routine-onderzoek bij de commissie ernstige vragen doet 
rijzen over de invulling van de vrije ambtelijke beleidsruimte. 
Dit kan ook het geval zijn als een regulier parlementair onderzoek 
of debat, danwel externe signalen (bijvoorbeeld opzienbarende 
berichten in de media) doen vermoeden dat er door een ambtenaar 
zelfstandig onjuist is gehandeld. In al deze gevallen kan niet met 
een routine-onderzoek worden volstaan, maar dient een grondiger 
onderzoek plaats te vinden. Betreft het een echt zwaar geval, dan 
kan vervolgens een beoordelingsprocedure worden gestart. 

Een beoordeling van een politiek verantwoordelijke ambtenaar 
zal zich afspelen in het nog onontgonnen terrein tussen enerzijds 
een (kwasi-)rechtelijke beoordeling aan de hand van objectieve van 
te voren vaststaande normen en anderzijds de zuivere politieke 
beoordeling zoals die bewindspersonen te beurt valt in het kader 
van de effectuering van de ministeriële verantwoordelijkheid. Om 
te voorkomen dat partijpolitieke overwegingen of extreem politiek 
opportunisme de boventoon gaan voeren bij de beoordeling en de 
eventueel daaruit voortvloeiende op te leggen sancties, is het 
gewenst dat de commissie haar oordelen over en sancties tegen 
politiek verantwoordelijke ambtenaren alleen met een gekwali
ficeerde meerderheid kan geven respectievelijk treffen. In de 
Nederlandse verhoudingen is een 2/3-meerderheid dan het meest 
in de rede liggend. 

Als de beoordeling mocht inhouden dat de betrokken ambtenaar 
verwijtbare fouten heeft gemaakt, kan de commissie besluiten aan 
dit oordeel sancties te verbinden. Deze sancties behelzen een 
berisping, schorsing, overplaatsing, degradatie en in het ergste 
geval (oneervol) ontslag. Een en ander kan op zich vrij gemak
kelijk in de ambtelijke rechtspositionele regelingen worden 
ingebouwd. 

Eerder is betoogd dat de parlementaire rol in de ambtelijke 
politieke verantwoordelijkheidsrelatie in hoofdzaak gestalte dient 
te krijgen in de activiteiten van de net behandelde Kamer
commissie. Er zijn evenwel een tweetal situaties denkbaar, waarin 
het parlement in bredere zin zich met de ambtelijke politieke 
verantwoordelijkheidsrelatie zou kunnen bemoeien. 

De eerste mogelijkheid kan zich voordoen indien in een concreet 
geval mocht blijken dat de verhouding tussen de politieke verant
woordelijkheid van ambtenaren en die van bewindspersonen in meer 
of mindere mate onduidelijk is. Omdat de politieke verantwoorde
lijkheid van bewindspersonen een zaak van de plenaire vergadering 
van de Tweede en/of Eerste Kamer is, wordt in een dergelijke 
situatie de plenaire vergadering toch - zij het zijdelings - bij 
de ambtelijke politieke verantwoordelijkheidsrelatie betrokken. 
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Indien de plenaire vergadering zou proberen haar taken in het 
kader van de ministeriële verantwoordelijkheid te ontlopen door al 
te gemakkelijk uit te spreken dat niet de minister of de staats
secretaris, maar een ambtenaar de politieke verantwoordelijkheid 
draagt en de betreffende zaak doorschuift naar de Kamercommissie, 
kan zij van een koude kermis thuis komen. Immers, gelet op de 2/3-
meerderheid die nodig is in de Kamercommissie om besluiten te 
nemen, kan een dergelijke opzet van de plenaire Kamermeerderheid 
alleen kans van slagen hebben als deze meerderheid een zeer ruime 
is. Als de opzet het gevolg is van extreem politiek opportunisme, 
zal dit laatste echter niet licht het geval zijn. De Kamer-
commissie schuift de betreffende zaak daarop weer terug naar de 
plenaire vergadering, die dan voor het oog van de publieke opinie 
een nieuwe kans krijgt zich op een gewetensvolle manier van haar 
taken te kwijten. 

De tweede mogelijkheid is van een andere orde. De kans is niet 
denkbeeldig dat een ambtenaar die door de Kamercommissie is 
gestraft, meent onjuist te zijn behandeld. Het is daarom noodzake-
lijk dat er een beroepsmogelijkheid wordt gecreëerd tegen beslui-
ten van de Kamercommissie. Vanwege de wat grotere afstand tot de 
politieke arena enerzijds en het toch onmiskenbaar politieke 
karakter anderzijds lijkt de Eerste Kamer het aangewezen college 
om als zodanig te functioneren. 

Politiek benoemde topambtenaren 

In deze bijdrage is met nogal wat kracht gehamerd op de noodzaak 
van erkenning van de feitelijke (politieke) macht van ambtenaren. 
Nog niet gememoreerd is dat in een bepaald opzicht deze erkenning 
allang heeft plaatsgevonden. Ik doel hierbij op het fenomeen 
politieke benoemingen; een fenomeen, waarvan het bestaan door 
bepaalde politici zo heftig wordt ontkend dat over het grote 
belang ervan geen twijfel kan bestaan (10). 

Politieke benoemingen voldoen aan de behoefte van politiek 
verantwoordelijke bewindspersonen om greep te krijgen op hun 
departementale organisatie. Dat is een loffelijk streven. Er 
kleeft slechts één nadeel aan en dat is gelegen in de bomvrije 
ambtelijke rechtspositie die ook politieke benoemde (top)ambte-
naren genieten. Bij een wisseling van de politieke wacht zitten de 
nieuwe bewindspersonen ineens met topambtenaren van een verkeerde 
politieke kleur opgescheept. Dat klemt destemeer als - zoals in 
Nederland het geval is - een bepaalde coalitie geruime tijd aan de 
macht is en de ambtelijke top een overeenkomstig eenzijdige poli
tieke kleuring heeft ondergaan. 
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Willen politieke benoemingen functioneel zijn, dan moet de 
rechtspositie van de betreffende ambtenaren worden gekoppeld aan 
die van hun politieke broodheren. invoering van dit in de Vere
nigde Staten als 'spoils system' bekend staande stelsel onder
streept het politieke karakter van belangrijke ambtelijke 
functies. 
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AMBTELUKE ETHIEK 

Drs. D.A. van der Hoeven 

Welke houding moet een beleidsambtenaar op een ministerie aan
nemen tegenover schriftelijke Kamervragen? De jonge referendaris 
tweede klasse die probeert een zo eerlijk mogelijk antwoord te 
geven kan van een koude kermis thuis komen. Een afwachtende of 
zelfs afhoudende houding wordt door de leiding vaak op prijs 
gesteld. Wie stelt de vraag? Bij een afhoudend beleid verdienen 
vragen van de PPR een andere behandeling dan die van het CDA. 
Het CDA stelt trouwens niet zoveel vragen, want zijn kamerleden, 
althans de betere, hebben andere manieren om hun invloed te doen 
gelden. Kamervragen zijn in dat licht een teken van een gebrek 
aan invloed en krijgen een daarop afgestemde behandeling. Zo'n 
ambtelijke werkwijze begint met een taalkundige analyse: hebben 
de vraagstellers hun vraag zo geformuleerd dat er een gemakke
lijke uitweg is? Wordt zo'n uitweg niet gevonden, dan kan worden 
geprobeerd een foute voorstelling van zaken, een gebrek aan 
feitenkennis of een vermeend vooroordeel te signaleren, wat de 
beantwoording eveneens een stuk eenvoudiger maakt. Het is bij een 
afhoudende werkwijze niet de bedoeling, de antwoorden vollediger 
te geven dan door de tekst van de vragen noodzakelijk wordt 
gemaakt. Dat ligt echter anders voor vragen die de ambtenaar op 
eigen initiatief of op verzoek van de leiding heeft ingestoken. 

Is dit ethisch verantwoord? Misschien is de karakteristiek 
niet geheel fair tegenover elk onderdeel van de departementale 
organisatie, maar hij is voldoende dicht bij de waarheid om deze 
vraag op te werpen. Staatrechtelijk is er geen enkel probleem, 
zolang geen onwaarheden worden verteld. Dat laatste komt ook 
voor; over de vraag of dàt ethisch en staatsrechtelijk te verant
woorden is hoeft geen onduidelijkheid te bestaan. 

De vraag naar de ethiek van de ambtenaar veronderstelt dat het 
ambtelijk handelen naar ethische maatstaven kan worden beoor-
deeld, en dat het zin of nut heeft om dat te doen. Met name over 
het laatste vraagstuk valt het nodige te zeggen, omdat departe
mentsambtenaren opereren in een veld, afgebakend door parlemen
tair-democratische procedures. Ook als de conclusie zou luiden 
dat er ethisch wat aan de hand is, dan nog moet de vraag worden 
gesteld of de remedie ligt bij een betere ambtelijke ethiek; 
misschien zijn structuurveranderingen, zoals reorganisatie van de 
rijksdienst of uitbreiding van de bevoegdheden van de Tweede 
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Kamer, meer aan de orde dan een voor velen wat ongrijpbaar thema 
als verandering van de ambtelijke ethiek. 

Het wordt tijd, het onderwerp af te bakenen. Deze bijdrage 
heeft betrekking op beleidsambtenaren. Hij behandelt daarom niet 
belangrijke problemen waarvoor ambtenaren in uitvoerende func-
ties, bijvoorbeeld bij de Sociale Diensten, komen te staan. Hij 
gaat over handelingen van ambtenaren die inherent zijn aan hun 
positie en werkwijze, en laat daarom handelingen die strafrechte
lijk vervolgd kunnen worden zoals corruptie buiten beschouwing. 
Hij behandelt tenslotte alleen de handelwijze van ambtenaren op 
de departementen, niet omdat deze problemen alleen op landelijk 
niveau voorkomen, maar wel omdat ze daar pregnant aanwezig zijn, 
en veelal worden verergerd door de juist op landelijk niveau diep 
ingrijpende verkokering. 

Ethiek: de woorden 

Volgens de letter van de wet wordt in Nederland van ambtenaren 
verlangd dat zij een eed afleggen (art.51 ARAR). Aan deze eis 
wordt door de departementen in zeer verschillende mate de hand 
gehouden; formeel geldt de eed echter voor allen. Deze is opgeno
men in de Rondzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken 
van 14 februari 1949, no. 15334/R, en luidt: 
"Ik zweer/beloof trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de 
overige wetten des Rijks. 
Ik zweer/verklaar, dat ik middellijk noch onmiddellijk onder 
welke vorm of voorwendsel, tot het verkrijgen mijner aanstelling, 
aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd noch zal 
geven of beloven. 
Ik zweer/beloof, dat ik om iets hoegenaamd in mijn betrekking te 
doen of te laten, van niemand hoegenaamd middellijk noch onmid
dellijk enige beloften of geschenken aannemen zal, en dat ik mij 
als een nauwgezet en ijverig ambtenaar zal gedragen, de mij ver
strekte opdrachten zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door 
mijn ambt kennis draag, en die mij als geheim zijn toevertrouwd 
of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal 
openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of 
ambtshalve tot mededeling verplicht ben. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! 
(dat verklaar en beloof ik)." 

De waarden die door deze eed worden bevestigd, zijn het af
zweren van corruptie, nauwgezetheid, ijver, correcte uitvoering 
van opdrachten, en geheimhouding. Zij passen in een model van 
bureaucratie dat in ideaaltypische zin is beschreven door Max 
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Weber aan het begin van deze eeuw. 
Weber maakt een scherp onderscheid tussen ambtenaren en poli

tici. Zo signaleert hij dat de eisen die aan ieder lid van het 
apparaat worden gesteld, nu juist niet gelden voor de top. Ter-
wijl voor alle ambtenaren geldt dat zij een goede opleiding 
moeten hebben genoten, is het mogelijk dat de minister geen 
enkele opleiding heeft, zelfs niet bureaucratisch vaardig is. De 
kracht van de bureaucratie berust op de vakkennis en de disci-
pline van de ambtenaren; maar de positie van ministers, in het 
algemeen die van politici, berust erop dat zij leiding geven, 
sterker: strijden (Weber, p.833). "Wanneer iemand in leiding-
gevende positie naar de geest van zijn prestatie een misschien 
nog zo flinke 'beambte' is: een man derhalve, die in zijn arbeid 
gewend is naar eer en geweten reglement en bevel te volgen, dan 
is hij onbruikbaar, zowel aan de top van een bedrijf, als aan de 
top van een staat" (p.836). 

Meer dan eens vergelijkt Weber de bureaucratie met een mecha
nisme dat onophoudelijk voortgaat en de ambtenaar zijn "marsroute 
voorschrijft" (p.570). Het is de "eer" (wij zouden zeggen: de 
ethiek) van de ambtenaar, een opdracht, ook wanneer deze hem 
verkeerd lijkt, "onder verantwoordelijkheid van de meerdere gewe
tensvol en precies zo uit te voeren, alsof deze overeenkwam met 
zijn eigen overtuiging: zonder deze in de hoogste zin zedelijke 
discipline zou het hele apparaat in elkaar storten" (p.833). 
Weliswaar zijn ambtenaren niet een willoos werktuig in handen van 
de leiders. Wanneer zij een naar hun inzicht verkeerde opdracht 
krijgen, kunnen - en moeten - zij bezwaren maken. Maar wanneer 
de opdrachtgever aan zijn inzicht vasthoudt, moet de taak loyaal 
worden uitgevoerd, "om te tonen dat het ambtelijk plichtsgevoel 
boven de eigen mening staat" (p.837). Het is daarentegen de eer 
van de leidende politicus, alles op eigen verantwoording te doen, 
daaronder ook begrepen: compromissen te sluiten en, als het niet 
anders kan, de eer aan zichzelf te houden en te gaan (p.833, 
837); wie tot dat laatste niet in staat is, aldus Weber, is geen 
leider maar een "klever" (Bismarck). 

Staatsrechtelijk en ethisch vacuüm 

Dat de verhoudingen veranderd zijn, blijkt reeds daaruit dat 
politici moeite hebben met 'gaan'. De politiek is verambtelijkt, 
en leidinggevende politici beschouwen hun activiteit als een 
baan. Ze willen er net als ieder ander op beoordeeld worden of ze 
het goed hebben gedaan in hun functie of niet; aan staatsrechte
lijke fijnzinnigheden die hen de kop kunnen kosten hebben ze geen 
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behoefte en leidersheroïek is de meesten vreemd. 
Omgekeerd is het ambtelijk handelen gepolitiseerd. Reeds het 

uitoefenen van discretionaire bevoegdheden (eigen beslissings-
ruimte, de ambtenaar toegekend door de wet) vormt een afwijking 
van het weberiaanse schema. De eigen beleidsruimte van de heden
daagse ambtenaar gaat daar verre bovenuit. Zonder ambtelijk ini
tiatief en zelfs op eigen gezag ingrijpen door ambtenaren kan de 
moderne bureaucratie niet bestaan. Dit is geen ontwikkeling die 
stopgezet kan worden. "Ambtelijk interventionisme is wenselijk; 
het kan worden opgevat als een antwoord op de complexiteit van de 
huidige maatschappij" (La Spina, p.12). 

Beslissend voor de huidige verhoudingen is nu, dat deze werke
lijkheid nog niet opgenomen is in de normen die algemeen worden 
aangelegd. Uit de 'weberiaanse' tweedeling in het openbaar be-
stuur volgt direct het leerstuk van de ministeriële verantwoorde
lijkheid: ministers zijn verantwoordelijk tegenover de volks
vertegenwoordiging voor alles wat hun ambtenaren in hun functie 
doen of nalaten; deze hebben zelf in staatsrechtelijke zin geen 
enkele verantwoordelijkheid. De gedachte van de ministeriële 
verantwoordelijkheid staat nog recht overeind, zoals met vele 
citaten van recente kamerdebatten kan worden aangetoond. In het 
denken over democratie in de laatste tientallen jaren is zelfs 
een versterking van dit leerstuk te vinden. Het wordt tegenwoor
dig in Nederland veelal beschouwd als grondslag van het democra
tisch stelsel (Lubberdink hfdst.l). 

Ondertussen gaat de praktijk zijn eigen weg, ongehinderd door 
de met de mond beleden normen. In 1988 vertrokken de secretaris
sen-generaal van O&W en BZ kort na de affaires waardoor hun 
departementen werden geplaagd, om redenen die niet met de af
faires in verband mochten worden gebracht. Blijkt daaruit dan nog 
een zekere leiding die van de politiek uitgaat, in vele gevallen 
ontbreekt politieke sturing bij het ambtelijk werk. Vaak heeft 
het ambtelijk apparaat het voortouw, ook bij nieuw aan te pakken 
onderwerpen. Aan de overbelaste politieke top wordt de verant
woordelijkheid opgedrongen - of misschien is de species politicus 
zo ijdel dat zij de verantwoordelijkheid gaarne aanvaardt, al 
heeft zij nauwelijks de hand gehad in het resultaat. 

Als dit redelijk natuurgetrouw is weergegeven, dan volgt daar
uit dat het ambtelijk apparaat opereert in een staatsrechtelijk 
en ethisch vacuüm. Enerzijds zijn beleidsambtenaren in belang
rijke mate beleidsbepalend, anderzijds duiken zij weg achter de 
coulissen van de ministeriele verantwoordelijkheid zodra zij 
daarop worden aangesproken. Uiteraard geldt dit voor hogere amb
tenaren meer dan voor lagere. In de lagere rangen is de speel
ruimte gering, problemen worden in de hiërarchische lijn opgelost 
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en de verantwoordelijkheid wordt gedragen door de leiding. In het 
middenkader, waar het zwaartepunt van de interdepartementale 
coördinatie ligt, is de speelruimte echter groot, evenals aan de 
top. 

Middenkader en top opereren in een staatsrechtelijk vacuüm: 
zij zijn niet aanspreekbaar door de volksvertegenwoordiging op de 
resultaten van hun beleid; zij lopen niet het gevaar van een 
geknakte carrière door ontstemming in het parlement, maar lopen 
ook de voldoening van een positief oordeel mis, ze moeten genoe
gen nemen met de wetenschap dat een positief resultaat van 'hun' 
minister voor een belangrijk deel hun werk is geweest. Zij opere
ren ook in een ethisch vacuüm: zij overtreden voortdurend de 
geest van hun ambtelijke eed (wie herkent zich nog in de dienst
bare positie die wordt gesuggereerd met de woorden "nauwgezet en 
ijverig ambtenaar"?) - en misschien ook wel de letter daarvan, 
als het gaat om correcte uitvoering van opdrachten en geheimhou
ding. Zij stimuleren elkaar onderling niet, zich van deze staats
rechtelijke en ethische positie rekenschap te geven. 

Ambtelijke cultuur 

Het is onvermijdelijk dat een belangrijk deel van het vacuüm 
wordt opgevuld door de ambtelijke cultuur en een daarbij behoren
de impliciete, zelden precies onder woorden gebrachte ambtelijke 
ethiek. De ambtelijke cultuur wordt overheerst door dadendrang. 
De huidige Haagse beleidsmakers verschillen hemelsbreed van de 
stereotiepe ambtenaar; zij maken werkweken van zestig uur of 
meer, nemen werk mee naar huis, en zijn soms op afroep beschik
baar voor spoedvergaderingen in de avond of het weekend, vooral 
in politiek hectische tijden of bij de begrotingsbehandeling. Hun 
ambtelijke prestaties worden gemeten in termen van hun output, 
veelal het aantal nota's dat zij hebben geschreven. Bij gebreke 
aan een winstcriterium worden vaak zij het meest effectief 
geacht, die het meeste stof hebben doen opwaaien. 

De politiek heeft geen antwoord op de problemen van deze 
ambtelijke overactiviteit waarom zij zelf heeft gevraagd; maar de 
ambtelijke wereld evenmin. Het zijn niet alleen de politici die 
bij gebrek, aan beter in tijden van crisis naar de weberiaanse 
waarden grijpen en de 'ministeriële verantwoordelijkheid' beklem
tonen. Ook onder de ambtenaren zelf kan een waardensysteem 
voortbestaan dat flagrant in strijd is met hun eigen dagelijkse 
praktijk. Interessante gegevens daarover biedt het onderzoek dat 
Annie Handeghem in Belgie heeft gedaan. Zij vroeg ambtenaren naar 
hun opvattingen over een mogelijke ambtelijke beroepscode. Uit de 
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antwoorden bleek dat deze zich daarvan spontaan weinig voorstel
ling konden maken. Als hen echter een vragenlijst werd voorgelegd 
met gesloten antwoorden, dan bevestigden zij in sterke mate 
weberiaanse waarden als gehoorzaamheid in de hiërarchie, poli
tieke neutraliteit en objectiviteit, dienen van het algemeen 
belang, en loyaliteit aan overheidsregels. Handeghem concludeert 
dat deze door ambtenaren aangehangen waarden niet aansluiten bij 
de veranderde werkelijkheid. In een pluriforme samenleving, zo 
stelt zij, heeft het begrip algemeen belang geen eenduidige 
betekenis meer; deze moet in de ambtelijke werkzaamheid zelf 
worden ingevuld. Van ambtenaren wordt meer persoonlijke verant
woordelijkheid gevraagd dan vroeger; door de actieve opstelling 
van de overheid komen nieuwe taken naar voren waarop de traditio
nele ethiek niet past. 

Het is niet zo dat ambtenaren zonder ethiek werken. Deze 
blijft echter vaak impliciet, en discussies erover binnen en 
buiten het ambtelijk apparaat zijn schaars. Zelfs onderzoek waar
uit kan blijken welke waarden beleidsambtenaren huldigen in het 
kader van hun beroepsuitoefening, is in Nederland niet op enige 
schaal uitgevoerd. Misschien kan in dit verband beter van een 
ambtelijk ethos dan van ethiek worden gesproken: een waarden
systeem van beleidsambtenaren dat op de achtergrond blijft maar 
een beslissende invloed heeft op hun handelingen. De Italiaanse 
onderzoeker La Spina signaleert in dit verband een "feitelijk 
waarneembare ethiek", die zich uit in een verantwoordelijkheids
gevoel voor het soepel draaiende houden van de maatschappelijke 
machinerie, tegen de achtergrond van de wetenschappelijke hulp
middelen waarvan ambtenaren gebruik kunnen maken. Bij alle kri
tische kanttekeningen die nog bij het ambtelijk handelen gezet 
zullen worden, mag deze kant van de ambtelijke cultuur niet 
worden vergeten. Maar door zijn operationele, praktijkgerichte 
karakter geeft het ethos geen antwoord op vele vragen waarvoor 
ambtenaren worden gesteld - of die zij zouden moeten stellen. 

Ethiek: de vragen 

Terug naar de individuele ambtenaren en de Kamervragen die zij 
moeten beantwoorden. In hoeverre is het ethisch verdedigbaar, 
wanneer zij zich aansluiten bij de heersende gebruiken en Kamer
leden met een kluitje in het riet proberen te sturen of op andere 
manieren hun métier beoefenen zoals dat gestileerd is weergegeven 
in de raP.porten van de Regeringscommissaris voor de reorganisatie 
van de Rijksdienst en in artikelen als die van Andeweg, in deze 
bundel die van Jeekel, Klijnsma en Langenberg en in het buiten-
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land bijvoorbeeld door Ponting? 
Een categorie vragen die ambtenaren zich kunnen stellen hangt 

vooral samen met de dadendrang die het ambtelijk ethos kenmerkt, 
in combinatie met de verkokering van het ambtelijk apparaat. Een 
nieuw maatschappelijk probleem wordt gesignaleerd; er verschijnen 
artikelen over op de opiniepagina's van de betere dagbladen. Een 
beleidsambtenaar krijgt opdracht, daarover een ambtelijke verken-
ning te schrijven. Moet hij of zij proberen het probleem zo goed 
mogelijk uit de verf te laten komen, of het zo te presenteren dat 
het aanvatten van het probleem toevalt aan de eigen toko? Wanneer 
onderzoek wordt uitbesteed, moet hij of zij dan aansturen op een 
zo objectief mogelijke verkenning, bijvoorbeeld in directe samen
spraak met de meest betrokkenen? Of moeten opdracht en begelei
ding zo worden ingericht dat het belang van de eigen toko nog
maals wordt onderstreept, gebruik makend van wat in dit kader wel 
de 'helersfunctie' van adviesbureaus wordt genoemd? Wanneer 
belangrijke aanbevelingen uit het onderzoek niet betrekking 
hebben op de eigen afdeling maar op andere, hoeveel werk wordt 
dan gestoken in het activeren van deze clubs? Al deze vragen 
kunnen worden samengevat in de vraag: reikt de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de ambtenaar tot buiten de eigen koker? 

Andere vragen komen voort uit de verhouding tot de politieke 
leiding. In hoeverre is loyaliteit aan de politieke top geboden? 
Hogere ambtenaren zijn doorgaans gewikkeld in een onderhande
lingsproces met de politieke top, een situatie die door de top 
wordt aanvaard en die na enige inleidende schermutselingen met 
een nieuwe minister of staatssecretaris kan worden gekenmerkt 
door een werkbare afbakening van invloedssferen. Maar wat te doen 
als de minister incompetent is? Wat te doen wanneer de minister 
als incompetent wordt beschouwd maar de problemen meer liggen in 
meningsverschillen over de te volgen koers? Wat te doen wanneer 
de minister beleidswensen heeft die niet kunnen worden ingevuld -
of alleen wanneer de eigen tent in verregaande mate wordt afge
broken? Wat te doen wanneer ministers de medewerking van hun 
ambtenaren vragen in het onderuit halen van een collega? Wat te 
doen wanneer de politieke top onwillig is om bepaalde problemen 
serieus te nemen - hoe ver kan men dan gaan met het opbouwen van 
druk door Kamervragen, onderzoeks- of actiesubsidies aan het 
verwante 'maatschappelijk middenveld' en het laten uitlekken van 
notities? Topambtenaren, geselecteerd als zij zijn op dadendrang, 
vinden doorgaans snel een weg door zulke problemen. Maar hoe vaak 
is dat de goede weg - en hoe kunnen zij dat onderzoeken? 

Een laatste categorie vragen heeft betrekking op openheid en 
openbaarheid. Zowel art.59 ARAR als de ambtelijke eed verbieden 
openbaarheid van het ambtelijk handelen. De Wet Openbaarheid van 
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Bestuur (WOB) regelt de gevallen waarin documenten verstrekt 
moeten worden aan het publiek. Ongelukkigerwijs, hoewel niet 
geheel toevallig, bepaalt de WOB dat persoonlijke beleidsopvat
tingen van ambtenaren buiten de openbaarheid dienen te worden 
gehouden. Deze bepaling geeft ruim baan aan het interne ambte
lijke machtsspel, dat in tegenstelling tot het spel van politici 
ongehinderd door kritische blikken kan doorgaan; het wordt hoog
stens gadegeslagen door het 'maatschappelijk middenveld' om de 
ambtelijke spelers heen - maar dat kan nauwelijks fungeren als 
scheids- of zelfs grensrechter, omdat het zelf met huid en haar 
bij het spel betrokken is. In hoeverre is het voor beleidsambte-
naren te verantwoorden, op deze basis de samenleving mede vorm te 
geven? 

Vragen waarmee beleidsambtenaren worden geconfronteerd, cirke
len derhalve om een drietal kernproblemen: 

in hoeverre zou ik over de grenzen van de eigen toko heen 
moeten kijken en onderzoeken of de maatschappelijke problemen 
werkelijk worden aangepakt door onze handelwijze? 

in hoeverre zijn mijn handelingen te verdedigen binnen het 
raamwerk van de parlementaire democratie of binnen een demo
cratiebegrip dat ik kan ondersteunen? 

in hoeverre zou ik, gezien het openbare karakter van mijn 
beroep en de zorg voor het algemeen welzijn die dat inhoudt, 
openheid moeten betrachten over mijn werkwijze en resultaten 
tegenover de direct belanghebbenden, het parlement en het 
grote publiek? 

Ethiek: de methoden 

Steeds minder pretendeert de ethiek algemeen geldige antwoorden 
te bezitten op levensvragen; dat geldt ook voor morele dilemma's 
in de beroepsuitoefening. Steeds meer biedt de ethiek methoden om 
in zulke dilemma's wegwijs te worden en een antwoord te vinden 
dat tenminste voor de betrokkene verdedigbaar is. Het gaat er dan 
om, de juiste ingangen te vinden in problemen die in eerste 
instantie overweldigend en ontoegankelijk lijken. 

Aan de orde is in de eerste plaats het probleem van de verant
waardelijkheid in een complexe organisatie. In hoeverre is het 
individu verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn handelingen, 
wanneer die handelingen in het uiteindelijk resultaat niet meer 
terug te vinden zijn, en er in vele gevallen door meerderen 
expliciet of impliciet opdracht werd gegeven om zo te handelen? 

Bij de beoordeling van mijn verantwoordelijkheid voor hande
lingen van mijn organisatie zijn de antwoorden op twee vragen van 
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beslissend belang (vergelijk Thompson, p.47): 
wist ik of kon ik weten wat de gevolgen waren of konden zijn 
van mijn handelingen? 

hebben mijn handelingen daadwerkelijk bijgedragen tot het 
resultaat? 
De formulering van deze vragen houdt al een standpunt in. Met 

de laatste vraag wordt met name zowel een eng-causale opvatting 
van verantwoordelijkheid als vervluchtigen van verantwoordelijk-
heid vermeden; de morele last op de schouders van het individu 
wordt niet ondraaglijk groot gemaakt en tegelijkertijd wordt een 
overwaardering van de rol van het collectief vermeden. Met behulp 
van deze (of soortgelijke) vragen kan ik bepalen of ik uitvluch-
ten verzin wanneer ik mij herken in een of meer van de volgende 
gedachten: 

als ik het niet had gedaan, had een ander het gedaan; 
ik was niet verantwoordelijk voor de beslissing, ik gaf alleen 
advies; 

dat bedoelde ik niet; 
dat wist ik niet; 
dat kan onmogelijk worden veranderd (vergelijk Thompson, p.49-
65). 
Aan de hand van werkelijke of geconstrueerde voorvallen kan op 

deze manier het moreel bewustzijn worden gescherpt. 
In de tweede plaats is het vraagstuk aan de orde van de (par

lementaire) democratie en de verhouding van ambtelijke werkzaam
heid tot democratische verantwoording. Benadering van dit pro-
bleem met het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid 
is niet meer afdoende; dit berust op een 'weberiaanse' tweedeling 
in het openbaar bestuur, en dat staat zover af van de feitelijke 
ambtelijke beroepsuitoefening, dat daarvan geen enkele leidraad 
voor het handelen meer uitgaat. Maar het leerstuk van de ministe
riè1e verantwoordelijkheid is geen persoonlijke opvatting, het is 
een structuur van het staatsbestel en daarom relevant. Zulke 
structuren kunnen echter veranderen als gevolg van de op gang 
zijnde discussie. 

Hier raken de beroepsethiek van de individuele ambtenaar en de 
structuren van het staatsbestel elkaar: een structuur legt vast 
wat zich in de hoofden van de mensen heeft gevormd en veelal 
reeds in de praktijk werd uitgeoefend. Het expliciet maken van 
werkwijzen die nu niet in de normen van het staatsbestel passen 
heeft daarom niet alleen betekenis voor de morele verantwoording 
van de individuele ambtenaar, het heeft ook een functie in een 
noodzakelijk proces van staatsrechtelijke hervormingen waarbij 
ambtenaren de gelegenheid krijgen zich in het openbaar te verant
woorden. Juist de spanning tussen norm en feitelijke werkwijze, 
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die omwille van de effectiviteit van het handelen (hoogste norm 
in een ambtelijk ethos gekenmerkt door dadendrang) gecamoufleerd 
moet worden, moet naar buiten komen en worden besproken -
omwille van het algemeen belang en ook omwille van het belang 
van de ambtenaren zelf (bijvoorbeeld dat van de twee plots ver
dwenen SG's). 

Uiteindelijk is hier de vraag naar de kern van de democratie 
aan de orde. De opvattingen in onze samenleving over dat vraag
stuk zijn heel vaag geworden. Het is van belang dat het tekort 
van de heersende democratie-opvatting helder wordt gedemonstreerd 
door hen die da·ar beroepshalve mee moeten werken. 

In de derde pl~ats is aan de orde de morele en staatsrechte
lijke betekenis van openheid als zodanig in het openbaar bestuur. 
Openheid is in de democratisch-politieke discours de noodzake-
lijke voorwaarde voor elke rechtvaardiging. Thompson ziet het 
bijvoorbeeld als morele verdienste van democratie, dat deze een 
vorm van sociale erkenning biedt van het kwaad dat noodzake
lijkerwijs wordt begaan bij de uitoefening van een functie in het 
openbaar bestuur. Bestuurders (ambtenaren en politici) komen 
geregeld in situaties waarin zij hun handen vuil moeten maken en 
waarin deze verantwoordelijkheid niet kan worden gedeeld, omdat 
de aard van de situatie geheimhouding vereist. Aan politieke 
bestuurders geeft het democratisch stelsel middelen om hiermee in 
het reine te komen. Zij kunnen: 

a,chteraf van de volksvertegenwoordiging instemming krijgen met 
de genomen beslissing; 

vooraf een mandaat krijgen van de volksvertegenwoordiging voor 
een bepaald beleid in bepaalde situaties; 

vragen om de benoeming van tussenpersonen met wie in voor
komende gevallen overleg kan worden gevoerd (bijvoorbeeld een 
bijzondere kamercommissie) (Thompson, p.22-33). 
Hoewel geen van deze werkwijzen voor het delen van de verant

woordelijkheid volmaakt is, kunnen ook moeilijke beslissingen 
daardoor in vele gevallen moreel worden gerechtvaardigd (ook al 
zijn politici daarin wellicht niet steeds geïnteresseerd). De 
huidige regels van het staatsrechtelijke bestel maken het voor 
ambtenaren echter onmogelijk, op deze manier met de dilemma's van 
hun beroep in het reine te komen. 

Nog op een andere manier kan bij Thornpsons opvatting van het 
belang van openheid worden aangesloten. In zijn ogen zijn de 
feilen die voortkomen uit geheimhouding het meest verraderlijk 
van alle (Thompson, p.38). Geheimhouding lokt geheimhouding uit, 
en kan voeren tot misleiding en manipulatie. Door geheimhouding 
kan worden voorkomen dat het zelfs maar bekend wordt dat beslui
ten zijn genomen, laat staan dat daarover in democratische zrn 

157 



verantwoording wordt afgelegd. 

Conclusie: een weg 

Deze beschouwingen leiden niet tot een ambtelijk-ethisch voor
schrift. Maar al is het eindpunt niet bekend, de weg die moet 
worden betreden kan wel worden beschreven: de weg van openbare 
discussie. 

Beleidsambtenaren opereren in een staatsrechtelijk en ethisch 
vacuüm. Zij hebben belangrijke beleidstaken, maar dragen slechts 
in beperkte mate verantwoordelijkheid voor het verrichte werk. 
Dat vacuüm wordt veelal opgevuld met dadendrang. Om de effectivi
teit van het werk niet in gevaar te brengen, worden lastige 
vragen vaak achterwege gelaten. Het is echter moreel noodzakelijk 
en politiek wenselijk dat deze toch worden gesteld. Met name 
vragen naar persoonlijke verantwoordelijkheid in een complexe 
organisatie, en naar een moderne invulling van democratie vergen 
in onze tijd verheldering. Openheid en openbaarheid, reeds op 
zichzelf waarden in het maatschappelijk verkeer, zijn zowel voor 
die verheldering als voor elke toekomstige vorm van democratie 
noodzakelijke middelen. Zij bakenen dan ook de weg af die moet 
worden betreden. 
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