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n het rapport 'Nieuwe wegen, vaste

waarden, of men wen<,t niet mecr uit-

waardcn' wordt gepleit voor een

drukkelijk te kiczen.

herhezinning op de taken van de

Zo hceft de overheid, naar aankiding

ovcrheid: Ue overheid zal her en

van dehatten over de grenzen van de

der terugtreden tegenover de complcxi-

taken van de staat, in toenemende mate

teit van maatschappelijke veranderin-

privaatrechtel ijke

gen, waar ziJ ovcrvraagd is en taken op

ingevoerd voor de uitoefcning van pu-

organisatrevormen

afstand wil zetten, uitbestcden of priva-

blieke taken en hecft ziJ taken overge-

liseren. Dan volgt een wezenlijke con-

dragen aan min of meer zelfstandige

ditiehepaling: "Maar <,teeds moet voor

hestuur-.organen, zowel extern (zoak

haar de vraag voorop staan of zich dat

zho\) als intern (zoals agentschappen).

vcrdraagt met de integriteil- de weer-

Overigens dient in dat dehat het princi-

haarheid tegenover corruptie - en de

piele ver<,chil tussen het zeltstandige

uitoefemng van de publieke functic."

bestuursorgaan en de publiekrechtelijke

Uc uitocfening van de puhlieke func-

hedrijfsorganisatic (die wortelt in de

tics is enerzijds hepaald door· de defini-

gemeenschapl niet uit het oog tc wor-

tie van haar inhoud en reikwijdte lam-

den verloren. [en thema waarover de

hities) maar wordt tevens

hecr 1-lrrsch Ballin onlang<,

gedragen door de opvat-

de minrster van llinnen-

tingen verbonden met die

landse Zakcn onderhield

taakuitoelcning.

In

afgelopen

hcbhen

jaren

de

in de senaat.
[r ziJn tevens bedrijfsma-

die rolopvattingen onvol-

tige formules ge'r'ntrodu-

doende aandacht gehad in

cecrd

de

discussie

overheidsorganisatre als in

lnerzijds wellicht vanuit

de rclatre tussen de cen-

een

politreke

zowel

hinncn

de

vanzelfsprekendheid

trale overheid. de up af-

die crtoc lcidt dat onge-

"tand gcplaat.;,tc organcn

merkt belangriJke waarden
uit het zicht raken, andcr-

en

Prof

private

imtellingcn

Bcmelmm1s- Ueze ontwikkeling roept
Vidcc
de vraag op in hoeverre de

mr A1L

zi(ds doordat in de <;trueturele vormgeving en in de culturelc

'ethiek van hct private handelen' zich

duiding van de puhlieke taakuitoefc-

verdraagt met de ci'>en te stellcn aar1 de

ning elen1enten z1jn opgcnon1cn die

uitvoering van publieke taken

'wezenwreemd' kunnen worden ge-

'llcdrijlsmatighcid' impliceert dat in de

noemd. In de (post )moderne opvattin-

bc,luitvorming aan de etficicntie ccn

gen voor opcnhaar be<,tuur wordt hli,k-

dominantc waarde wordt toegckend.

baar minder waarde gehecht aan die

Llit onderzoek van onder mecr de
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Algemene Rekcnkamcr hlijkt ovcrigem

derwerp van zorg client te zijn: de

()

0

dat die doelmatighetd te vaak nog on-

verk,van-,cling van heldcrc gczagsver-

voldoende kan worden hewezen. Dat is

houdingcn, tussen ovcrhedcn, tussen

mocili1k omdat hijvoorbeeld hij veel

ovcrheid en rcpresentanten van deel-

verzelfstandigingcn cen heldcrc, con-

hebngen. tL"sen overheid en contmlc-

trolcerhare doclstelling onthreekt. Van

rende instantics. Zonder heldcrheid

helang voor dit hetoog is vooral dat

over de hevoegdheden en derhalve de

zdhocwclLT vccbl nog ~prakc i-. vun ccn

verantwoordelijkheden, verdwijnt het

veri\tltwoordings-

zicht op de verantwoordingsplicht en

pltcht <1<1n de minister en uiteindeli1k

dcrhalve de mogeli,khcid tot democra-

aan de Staten-Ccncraal onvoldoendc is

tische contmlc die de machl'>uitoelc-

overheidstailk,

de

gcregeld dan wei lcitelqk onvoldoende

ntng door de overhetd lcgitimcert Het

wordt ingevuld ,\\ct de heperkmg van

moet dUidelijk zip1 wat de consequen-

miniqe,·ii_'lc vcrantwoordelijkheid

tics zijn van de verschuivendc 11onnen

wordt ook de parlcmentatre controle

en toenemendc hyhnde vormen van

de

op de ovnhetdstaak 111 kweqie hepcrkt

hestuur voor hevoegdhcde11 en verant-

Bovendten hli1ken de uitetndcli)ke ge-

WO<>rdi ngspltcht. Verant woordel ijkheid

volgcn van de vcrzclt<-.rundiging voor

en verantwourdmgsplicht dietlCil hel-

de ri,kshegrottng lang niet altijd duide-

dcr te hliJven wanneer men hecht aan

liJk

een democratische rechtstaat.

Verzellstandtging en onderhandeld hequur' worden goed gcillustrccrd door
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de zogenaamdc convenante11 die de
ri1ksoverheid 111 toencmcnde mate atsluit met hedrqven en imtellingen voor
her realisnen van helctd. Het hegrip
conve<1JI1t' vcronderstelt een 'honzontalitett' in de gezagsvnhouding die er
Lllteindelijk niet i'> Het merendeel van
de

UliWenante<l

hevat

moeilijk

at-

dwinghare alspraken inzake weinig heldcrc doelqellingetl en de in dat Iicht te
lcveren prestiltics en btedt daarom onvoldoende mogclijkheid tot controlc
AI met al is er een hcrnieuwdc rcllcctie
gehoden op de hi)zomkre aard en moraal van het ovcrheids'hedrijt' opdat een
wclovcnvogen

kcuzc

wonit

gcdaan

voor die comtructte'> die werkcliJk de
doelmattgheid vergroten

zonder al-

hreuk te doen aan centrale waardcn van
het overhcidshandelcn als rcchtmatig-

de collllllll qrur11 de lcdr11 P£111 dr

heid en dcmocratische controle.
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I )e hesprokcn ontwikkelingcn hrcngen
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immers ecn tcndens in heeld die on-

rr11 <ldiiZrt tc rJWCII uoor rc_{lcctic of drhat
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