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H. J. L. VONHOFF 

Vijf Op een rij 

De discussie over de gedachten van de Commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst is wat verstomd. De 
gedachtenvorming erover gaat voort en kiest 
daarbij terecht nieuwe en eigen banen. Het zou 
verkeerd zijn als datgene wat door de CHR te ber
de is gebracht om te functioneren in een proces 
van voortgaande gedachtenvorming, zou worden 
bevroren tot een model waaraan ten onrech.te een 
soort eeuwigheidswaarde zou worden toegekend. 
Eén aspect wil ik echter in dit verband toch wel 
als zeer noodzakelijk instrumentarium boven ta
fel houden en dat is dat de gedachtenvorming 
over regulering en deregulering naar mijn oor
deel uitsluitend (en dat niet-relatieve woordge

bruik is zeer opzettelijk) in de praktijk gereali
seerd zal kunnen worden, indien er een garantie 
is dat de samenhang bij zo'n ingewikkelde be
stuurlijke operatie behouden blijft. Daarvoor is 
het noodzakelijk dat men de opbouw van de top
structuur van de Rijksdienst op dat punt kritisch 
beziet. T eneinde planning, wetgeving en financie

ring in hun samenhang te kunnen aanpakken 
meen ik dat het plan van de CHR om te komen 
tot een verdeling in hoofd beleidsgebieden een 
volstrekt noodzakelijk (ik relativeer opnieuw be
wust niet) instrument is. Voor die hoofdbeleids
gebieden zou een minister als integrerend minis
ter verantwoordelijk moeten zijn. Ter herinne
ring: voor de sociaal-economische politiek de mi
nister van Economische Zaken, voor het bestuur-

lijk hoofd beleidsgebied de minister van Binnen
landse Zaken, wat betreft het veiligheidsbeleid de 
minister van Buitenlandse Zaken, met betrekking 
tot het sociaal-cultureel beleid de minister van 
Welzijn Volksgezondheid en Cultuur en voor wat 
betreft de ordening van ruimte en milieu de Mi
nister van VROM . 

Met diegenen die verantwoordelijk zijn voor 
de departementale leiding op verwante gebieden 
zouden zij tot een afstemming van beleid moeten 
komen waarop het gehele systeem van onderra
den, planningsorganen, ambtelijke voorportalen 
door de onderraden zou kunnen worden aange
pakt. 

Men wil hier niet aan, met als wonderlijk mo
tief dat dit de introductie van een kernkabinet 
zou betekenen. Omdat deze vorm van slordig le
zen in alle kringen voorkomt, wil ik graag de uit
nodiging die Beek tot mij richtte, gebruiken om 
in deze kolommen nadrukkelijk uiteen te zetten 
dat daarvan geen sprake is, omdat de integreren
de ministers naar mijn opvatting niet met elkaar 
vergaderen, tenzij in het grote verband met het 
gehele kabinet, maar ieder met die collega's, wel
ke op een verwant terrein beleidsverantwoorde
lijkheden dragen, overleg voeren. Nog veel won
derlijker is het verwijt uit de mond van al die
genen die in de afgelopen jaren er geen enkel be
zwaar tegen hebben gehad dat er binnen het ka
binet een sociaal-economische driehoek, een so-
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ciaal-economische vijfhoek en een groep bestek

ministers een intern beraad over sociaal-econo
mische zaken, soms zelfs met de fractie
voorzitters van de regeringspartijen, hebben ge
voerd waarbij die groep ministers een heel dui

delijke stempel legde op het te voeren beleid. 
Dat heeft alle kenmerken van een kernkabinet: 

een groep ministers die elkaar in geregeld ver
band ontmoeten en daar tot voorstellen komen 
die bepalend zijn voor de marsroute van het ge
hele kabinet. Ik ontken de noodzaak van zulk een 
samenwerking onder bepaalde omstandigheden 
geenszins, maar de zuiverheid brengt met zich 

mee dat men, dat accepterend, dat argument dan 

ook maar beter niet in de politieke arena te berde 
kan brengen. 

Nu het schrijven in een orgaan van n'66 de 

plezierige bijwerking heeft dat dit een bijdrage 
mag zijn voor een organisatie die zich noodge
dwongen in toenemende mate voornamelijk 
theoretisch met politiek bezighoudt, hetgeen tot 

een objectieve beoordeling van gedachten kan 
leiden, meen ik u deze opmerkingen voor komen
de gespreksavonden niet te mogen onthouden. 

12 september 1983 
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