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1. OPDRACHT EN WERKWIJZE

De bijzondere commissie Vraagpunten Adviesorganen (BC AR) is één
van de zes commissies die naar aanleiding van het rapport van de
bijzondere commissie Vraagpunten, de commissie Deetman, door de
Tweede Kamer zijn ingesteld1. Op 27 november 1991 heeft de BC AR
haar werkzaamheden aangevangen.

Het werkprogramma van de BC AR werd geformuleerd door de
commissie Deetman2, die zoals bekend mogelijkheden voor bestuurlijke
en politieke vernieuwing onderzoekt.

Allereerst constateerde de commissie Deetman in haar rapport dat een
rechtstreekse relatie tussen parlement en externe adviesorganen al sinds
1984 onderwerp is van discussie tussen parlement en regering.

Vervolgens stelde de commissie Deetman vast dat
«de rol die adviesorganen spelen in de beleidsvorming (...), ook los van

de relatie met het parlement, aanleiding geeft tot problemen. Waar de
regering verplicht is advies in te winnen, is het tempo van totstand–
koming van beleid mede afhankelijk van het adviesorgaan. Enkele jaren
geleden is mede om die reden een groot aantal adviesorganen van de
regering opgeheven. Het op termijn stellen van deze organen bij hun
advisering is (...) achterwege gebleven.»

Over de betrokkenheid van Kamerleden bij externe adviesorganen
merkt de commissie Deetman op dat hoewel de regering in de regel
geen Kamerleden in adviesorganen benoemt, er geen (grond)wettelijke
belemmeringen zijn voor het lidmaatschap van Kamerleden van adviesor–
ganen.

Op grond van dit overzicht van de stand van zaken formuleerde de
commissie Deetman een tweetal algemene vraagpunten en oplossings–
richtingen ten aanzien van externe adviesorganen:

«1. Een nieuwe operatie bestaansrecht en werkwijze adviesorganen
dient te worden ingezet, waarbij per orgaan de wenselijkheid van voort–
bestaan dan wel opheffing dan wel samenvoeging met een ander orgaan
wordt bekeken, vervolgens de mogelijkheid en wenselijkheid van een
directe relatie tot de Tweede Kamer en ten slotte de mogelijkheid en
wenselijkheid van termijnstelling bij adviesaanvragen.

2. Als Kamerleden betrokken zijn bij organen die hetzij op grond van
de wet hetzij feitelijk regering (en eventueel parlement) over bepaalde
onderwerpen adviseren, dienen zij niet ook nog eens in de Kamer deel te
nemen aan de beraadslagingen over dat onderwerp».

In het overzicht van vraagpunten en voorstellen van 27 februari 19913

geeft de commissie Deetman vervolgens een nadere concretisering van
de vraagpunten ten aanzien van externe adviesorganen:

«Vraagpunt 049: Een andere mogelijkheid is het streven naar het
voorkomen van het horen van dezelfde instellingen en organisaties zowel
door de regering als door de Kamer.

Vraagpunt 049-a:... de Kamer (raadpleegt) de wettelijke adviesor–
ganen over wetgeving.

Vraagpunt 049-b: De wettelijke adviesorganen worden wel door de
regering gehoord, maar belanghebbenden en maatschappelijke organi–
saties worden alleen door de Kamer gehoord.
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Vraagpunt 050: Een vierde mogelijkheid bestaat in het (...) systema–
tisch nalopen van alle wettelijke verplichtmgen tot adviesaanvragen op
de wenselijkheid de verplichting te vervangen door een bevoegdheid,
en/of de advisering op termijn te kunnen stellen. Ook hier zou de termijn
fataal dienen te zijn. Dit zou voor alle adviesorganen moeten gelden, met
inbegrip van de Raad van State. Zonodig zouden de te stellen termijnen
kunnen worden gedifferentieerd per adviesorgaan.

Vraagpunt 069: Een nieuwe operatie bestaansrecht en werkwijze
adviesorganen dient te worden ingezet (...)».

Vraagpunt 070: Als Kamerleden betrokken zijn bij organen die hetzij
op grond van de wet hetzij feitelijk regering (en eventueel parlement)
over bepaalde onderwerpen adviseren dienen zij niet ook nog eens in de
Kamer deel te nemen aan de beraadslagingen over dat onderwerp».

Gegeven de beperkingen in tijd en ondersteuning heeft de BC AR
gemeend zich te moeten concentreren op een aantal hoofdzaken. Op
praktische gronden werd besloten niet als commissie een saneringsope–
ratie van externe adviesorganen te starten, maar te trachten criteria te
formuleren waarop externe adviesorganen beoordeeld zouden kunnen
worden. Deze criteria dienen naar de mening van de BC AR in ieder geval
een waardering in te houden van de volgende aspecten:

* het corporatieve element, dat wil zeggen vertegenwoordiging van
belanghebbenden en maatschappelijke organisaties tegenover onafhan–
kelijke deskundigen;

* de eventuele mengeling van functiesvan externe adviesorganen als
advisering, overleg en uitvoering;

* de aard van de advisering, dat wil zeggen lange en middellange
termijnadvisering dan wel advisering over beleidsontwikkeling alsmede
advisering en overleg over beleidsuitvoering of implementatievraag–
stukken;

* de breedte of reikwijdte van advisering, dat wil zeggen sectorale
advisering tegenover intersectorale advisering.

Bij de ontwikkeling van deze criteria heeft de BC AR, naast de wensen
vanuit het parlement zelf, zoals geformuleerd door de commissie
Deetman, de aanbevelingen van de commissie Van der Ploeg uit de jaren
1983 en 1984 en de voorgestelde lijn van benadering van de ambtelijke
commissie Externe Adviesorganen (commissie Van Zon), als aankno–
pingspunten gehanteerd. In hoofdstuk 2 en 3 wordt dit nader uitgewerkt;
in hoofdstuk 4 komt de BC AR daarop terug.

Vervolgens heeft de BC AR zich nader gebogen over een aantal
concrete vraagpunten:

* rechtstreekse advisering aan het parlement;
* op termijnstelling van alle adviesorganen (horizonbepaling);
* termijnstelling, niet alleen aan advisering, maar ook aan de stand–

puntbepaling van de regering;
* het lidmaatschap van Kamerleden van adviesorganen;
* wettelijke verplichting van de regering tot het vragen van advies.

De BC AR heeft als vertrekpunt gehanteerd het belang van het
parlement bij externe advisering, te weten vergroting van de mogelijk–
heden voor politieke afweging, gekoppeld aan versnelling van de besluit–
vorming. Zoals in het rapport van de commissie Deetman de rol van het
parlement als geheel centraal staat en het zoeken naar mogelijkheden
om die rol te versterken, wordt in dit rapport met name aandacht
geschonken aan het vergroten van de efficiëntie van de advisering.
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2. CRITERIA EN AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE VAN
DER PLOEG

De huidige discussie over het nut, de plaats, de functie en de samen–
stelling van externe adviesorganen van de overheid heeft al een lange
historie, zowel in de politiek als in de wetenschap. Twee rapporten van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 1977 gaven de
aanzet*. De commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (commissie Vonhoff)
was éèn van de eerste pogingen in de poïitiek om de wijdverbreide
gevoelens van onvrede ten aanzien van de tekortkomingen en problemen
van de centrale overheid en haar externe adviesorganen in kaart te
brengen en te benoemen, en, waar mogelijk, oplossingen aan te dragen5.
Eén van de aanbevelingen van de commissie Vonhoff was de aanstelling
van een regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst.
De regeringscommissaris zou tot taak hebben de conclusies en aanbeve–
lingen van de commissie Vonhoff gestalte te geven6.

Ook de Projectgroep Externe Advisering (commissie Van der Ploeg)
bouwde voort op de aanbevelingen en conclusies van de commissie
Vonhoff ter zake van externe advisering van de centrale overheid7, terwijl
recentelijk de externe adviesorganen zowel vanuit het parlement als
vanuit de regering de nodige aandacht kregen8.

Ondertussen werd het vraagstuk van de externe advisering van de
centrale overheid ook het onderwerp van wetenschappelijke studies9 en
vonden er, zeker in het begin van de jaren tachtig, de nodige debatten
plaats tussen wetenschappers, politici en leden van adviesraden10.

Uitgangspunt voor de commissie Van der Ploeg was de effectiviteit en
efficiëntie van externe adviesorganen vergroten vanuit het perspectief
van de politiek (regering en parlement)". Om dit te bereiken diende:

* het aantal adviesorganen te worden teruggebracht;
* de advisering op hoofdlijnen te worden versterkt tegenover de speci–

fieke advisering;
* het adviesorganenbestand regelmatig geëvalueerd te worden;
* en het beslag van de adviesorganen op financiële middelen en tijd

beperkt te worden.

Het door de commissie Van der Ploeg ontwikkelde algemene beleid
inzake externe adviesorganen12 is als volgt samen te vatten:

* politieke toetsing bij het instellen van nieuwe adviesorganen;
* periodieke evaluatie van bestaande adviesorganen;
* het zichtbaar maken van de kosten van advisering;
* controle op de naleving van het beleid ten aanzien van adviesor–

ganen.

Ook vanuit het parlement werd, mede naar aanleiding van de
saneringsoperatie van de commissie Van der Ploeg, herhaaldelijk een
aantal concrete verlangens ten aanzien van externe adviesorganen naar
voren gebracht'3.

In de eerste plaats werd rechtstreekse advisering aan het parlement
bepleit.

Vervolgens het vraagstuk van termijnstelling aan het uitbrengen van
adviezen. In het parlement leeft de mening dat op zijn minst een deel van
de traagheid van beleidsvorming veroorzaakt wordt door de traagheid
van advisering. De commissie Deetman stelde derhalve voor alle advies–
organen, met inbegrip van de Raad van State, op termijn te stellen voor
wat betreft het uitbrengen van adviezen.
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Voorts het vervangen van de wettelijke verplichting van de regering om
advies te vragen door een bevoegdheid. Veel leden van het parlement
menen dat het schrappen van de wettelijke verplichting om aan bepaalde
adviesorganen advies te vragen over beleidsvoornemens het besluitvor–
mingsproces zal versnellen.

Tenslotte komt herhaaldelijk naar voren de betrokkenheid van Kamer–
leden bij adviesorganen. In tamelijk brede kring binnen het parlement
leeft het idee dat Tweede Kamerleden eigenlijk geen lid van adviesor–
ganen van de regering zouden mogen zijn, zeker niet in een situatie van
een directe relatie tussen Kamer en adviesorganen (Kamerleden die
zichzelf adviseren). Anderzijds stelt de commissie Deetman dat er in feite
geen (grond)wettelijke bezwaren zijn tegen deelname van Tweede
Kamerleden aan adviesorganen. In de praktijk is het nu zo dat de
regering vindt dat Tweede Kamerleden geen lid behoren te zijn van een
adviesorgaan van de regering en dat de regering minder moeite heeft
met Eerste Kamerleden als lid van adviesorganen.

Aan de hand van de door de commissie Deetman geformuleerde
vragen, benevens het door de BC AR vastgestelde werkprogramma,
heeft de BC AR een thematische selectie van de voorstellen van de
commissie Van der Ploeg behandeld. De volgende thema's werden
besproken:

* politieke toetsing bij de instelling van nieuwe adviesorganen;
* politieke toetsing van bestaande adviesorganen;
* advies en overleg;
* adviesorganen en het parlement;
* advisering op hoofdlijnen.

De meeste aanbevelingen van de commissie Van der Ploeg ten aanzien
van de politieke toetsing bij de instelling van nieuwe externe adviesor–
ganen werden door de regering overgenomen in de herziene «Aanwij–
zingen inzake externe adviesorganen» van 11 maart 198714.

Ten aanzien van de politieke toetsing van bestaande permanente
externe adviesorganen koos de commissie Van der Ploeg uit de twee
mogelijke toetsingsinstrumenten (termijnstelling d.w.z. horizonbepaling15

of zelfevaluatie) voor zelfevaluatie16.
Als voordeel van termijnstelling beschouwde de commissie Van der

Ploeg de omdraaiing van de bewijslast: adviesorganen houden op te
bestaan tenzij afdoende wordt aangetoond dat hun voortbestaan noodza–
kelijk is. Als nadelen noemde de commissie Van der Ploeg:

* het tijdsbeslag op wetgevingsafdelingen van ministeries en de
daarmee gepaard gaande belasting van de politieke «uitvoeringscircuits»;

* het gevaar van automatische wederinstelling in plaats van kritische
toetsing,

* het gevaar voor de continuïteit van advisering.
Als voordeel van zelfevaluatie beschouwde de commissie Van der

Ploeg de geringe belasting van het ambtelijk apparaat. Als nadeel
noemde de commissie Van der Ploeg dat mogelijk een te rooskleurig
beeld van het nut van het betrokken orgaan wordt geschetst17.

Ten behoeve van de politieke toetsing van bestaande adviesorganen
formuleerde de commissie Van der Ploeg een reeks criteria ten aanzien
van taak, samenstelling en werkwijze waaraan in de zelfevaluatie
aandacht besteed dient te worden en een procedure voor de behandeling
van de te verrichten zelfevaluaties door kabinet en parlement'8. Het
kabinet heeft deze criteria, met een paar kanttekeningen aanvaard19 en

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 427, nr. 30



overgenomen in de «Aanwijzingen inzake externe adviesorganen» van 11
maart 1987. De belangrijkste kanttekening van het kabinet betrof het
uitzonderen van de Raad van State van de periodieke zelfevaluatie.

De combinatie van advies en overleg door één orgaan had niet de
instemming van de commissie Van der Ploeg. In principe wilde de
commissie beide functies scheiden20. Het kabinet was het in deze eens
met de opvattingen van de commissie Van der Ploeg, maar wilde de
mogelijkheid voor uitzonderingen openhouden21, al werden de aanbeve–
lingen van de commissie Van der Ploeg op dit punt, met kanttekeningen,
wèl overgenomen in de «Aanwijzingen inzake externe adviesorganen»
van 11 maart 1987. Met name commissies die vooral een beleidsuitvoe–
rende taak hebben, zouden volgens de regering naast hun overlegfunctie,
op grond van overwegingen van efficiency en kostenbesparing, ook een
adviesfunctie mogen behouden. Dit zou van geval tot geval gemotiveerd
moeten worden, eveneens wat betreft de samenstelling van dit soort
organen.

Rechtstreekse advisering aan het parlement is sinds 1984 (motie
Patijn) in discussie gebleven. De Kamer was in meerderheid voor22, de
opeenvolgende kabinetten waren tegen. De argumenten voor en tegen
zijn in de loop der jaren niet veranderd. Het parlement wil een directe
relatie met adviesorganen. Het kabinet vindt deze bevoegdheid van het
parlement ongewenst. Het contact behoort in haar ogen via de minister
te verlopen. Het gaat immers om adviesorganen van de regering. De
commissie Van der Ploeg was het in deze eens met het kabinet. De
bestaande praktijk en wetgeving voorzagen volgens de commissie Van
der Ploeg reeds in zo groot mogelijke openbaarheid23.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de commissie
Van der Ploeg is geweest de poging om advisering op hoofdlijnen te
bevorderen, dat wil zeggen algemene sectorale advisering te bevorderen
boven specifieke sectorale advisering, en intersectorale advisering te
bevorderen boven sectorale24. Het grootste deel van het derde interim–
rapport van de commissie Van der Ploeg werd gewijd aan voorstellen om
de intersectorale advisering te verbeteren. Kort samengevat komen deze
voorstellen vooral neer op onderlinge afstemming van de werkzaam–
heden van de betrokken organen enerzijds (door middel van werkplannen
en regelmatig overleg tussen organen en betrokken ministers) en structu–
rering van de behandeling van intersectorale adviezen anderzijds (door
middel van toelichtingen bij adviezen en openbaarheid van jaarverslagen
van de adviesorganen).

Het kabinet stond niet afwijzend tegenover deze voorstellen van de
commissie Van der Ploeg maar maakte wel een aantal kanttekeningen25.
In de «Aanwijzingen» van 11 maart 1987 werd op het aspect van
advisering op hoofdlijnen niet expliciet ingegaan. In de Kamerbehan–
deling van de reactie van het kabinet op deze voorstellen van de
commissie Van der Ploeg werd slechts door een enkel lid zijdelmgs op
deze kwestie ingegaan26.

De gewenste versterking van de intersectorale advisering op hoofd–
lijnen bleek in de praktijk slechts beperkt succesvol27. De commissie Van
der Ploeg streefde naar één sectorraad per beleidsector. Over het
algemeen leidde de saneringsoperatie echter tot het ontstaan van een
paar grotere, algemene raden per sector. De sectorale advisering op
hoofdlijnen werd dus versterkt tegenover de sectorale advisering op
specifieke punten. De verkokering werd derhalve slechts ten dele
doorbroken28.
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Het aantal externe adviesorganen kon daarentegen wel worden terug–
bracht door een systematische doorlichting van (bijna) alle externe
adviesorganen. Overigens vond de commissie Van der Ploeg een verdere
vermindering van externe adviesorganen zowel mogelijk als wenselijk29.
Daar stond bovendien tegenover dat er een verschuiving viel te consta–
teren van advies– naar overlegorganen. Die vielen echter buiten de
opdracht van de commissie30. Tevens vielen buiten de opdracht de
PBO-organen en de interne ambtelijke commissies31.
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3. BENADERING EN UITGANGSPUNTEN COMMISSIE VAN ZON

Ook ten aanzien van de uitgangspunten en benaderingswijze van de
ambtelijke commissie Externe Adviesorganen (commissie Van Zon) heeft–
de BC AR een keuze gemaakt. De volgende thema's werden besproken:

* adviesaanvragen;
* advies en overleg;
* advisering op hoofdlijnen.

Ten aanzien van adviesaanvragen stelt de commissie Van Zon voor dat
de overheid zich beperkt in het vragen van advies en dat het kabinet,
respectievelijk de betreffende ministers als het ware van geval tot geval
nagaan of een adviesaanvraag wenselijk is. De verplichting tot het vragen
van advies zou derhalve moeten vervallen, terwijl de mogelijkheid
ongevraagd te adviseren zou moeten blijven bestaan. Adviesorganen
zouden echter uiterst terughoudend dienen te zijn in het gebruik maken
van deze mogelijkheid. Het kabinet, respectievelijk de betreffende
minister zouden niet verplicht dienen te zijn op een ongevraagd advies te
reageren32 .

De commissie Van Zon wil echter wel de mogelijkheid open laten bij
wijze van uitzondering de wettelijke verplichting advies te vragen te
handhaven in een beperkt aantal gevallen waar de «beginselen van de
overlegdemocratie (...) zwaar wegen»33.

De commissie Van Zon signaleert tevens dat aan het, althans gedeel–
telijk, opheffen van deze verplichting reeds gewerkt wordt. In de nota
«Zicht op wetgeving» heeft het kabinet aangekondigd te zullen onder–
zoeken of het verbeteren van het wetgevingsproces mede bevorderd kan
worden door het beperken van de adviesverplichting. Tevens is een wet
in voorbereiding die de adviesverplichting omzet in adviesbevoegdheid
bij implementatie van EEG-regelgeving34.

Ten aanzien van de scheiding van advies en overleg hanteert de
commissie Van Zon de volgende indeling in soorten advisering:

* «globale, lange termijnadvisering»;
* «signalerend en/of initiërend (beleidsontwikkeling)»;
* «concrete betrokkenheid bij uitvoeringsproblemen op korte termijn

(beleidsimplementatie)»35.

De bijdrage van onafhankelijke deskundigen heeft naar de mening van
de commissie Van Zon vooral betrekking op de beleidsvoorbereidende
fase, terwijl die van uitvoeringsorganisaties vooral betrekking heeft op de
beleidsuitvoerende fase. De commissie Van Zon constateert dat verte–
genwoordigers van belangenorganisaties overal in het proces betrokken
zijn. Om het gevaar van «schaduwparlement» door belangengroepen
tegen te gaan stelt de commissie Van Zon voor daar waar feitelijk sprake
is van overleg in plaats van advisering, de kosten te verdelen over de
participanten, waarbij desgewenst door de overheid minder draag–
krachtige groepen van deze verplichting kunnen worden uitgezonderd.

Voorts stelt de commissie Van Zon ook voor de ambtelijke inbreng te
beperken om te vermijden dat ambtenaren de inhoud van adviezen gaan
bepalen. Ambtenaren behoren derhalve geen lid te zijn van adviesor–
ganen36 en de werkzaamheden (en daarmee dus de omvang) van de
ambtelijke secretariaten van adviesorganen dienen zich «tot een zuivere
secretariaatsfunctie te beperken»37.

Ten aanzien van advisering op hoofdlijnen beveelt de commissie Van
Zon aan, in lijn met de mede door de commissie Van der Ploeg ingezette

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 427, nr. 30



beweging tot integratie van adviesorganen in specifieke sectoren, de
advisering op hoofdlijnen te versterken door bundeling van overlappende
en/of verwante adviesorganen38. Tegelijkertijd constateert de commissie
Van Zon een tendens om het aantal adviesorganen ten behoeve van
doelgroepen uit te breiden (ouderen, jongeren, minderheden, vrouwen en
dergelijke). De commissie Van Zon beveelt aan dit proces te stoppen en
de advisering over, respectievelijk ten behoeve van doelgroepbelangen
(weer) onder te brengen bij bestaande sectorale organen. Voorts dienen
deze belangen door privaatrechtelijke organisaties en langs direct
politieke weg behartigd te worden.

Ten slotte stelt de commissie Van Zon voor advisering op hoofdlijnen
te bevorderen door beperking van het aantal adviesraadsleden per
adviesraad. Hiervan verwacht de ambtelijke commissie grotere effecti–
viteit, bevordering van het overzicht en toespitsing van adviezen op
hoofdlijnen39.

Samengevat omvat het referentiekader van de commissie Van Zon de
volgende gezichtspunten:

* versoberering van externe advisering is gewenst;
* advies en overleg dienen duidelijk onderscheiden te worden;
* waar mogelijk dienen adviesorganen gebundeld te worden;
* doelgroepenadviesorganen dienen te worden opgeheven;
* secretariaten van externe adviesorganen dienen beperkt van omvang

te zijn;
* het aantal leden van externe adviesorganen kan beperkt worden.
In haar brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 11

september 1992 over de Grote Efficiencyoperatie voegt de Minister van
Binnenlandse Zaken hier nog één element aan toe:

* onderlinge afstemming van de activiteiten van externe adviesor–
ganen en de planbureaus.
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4. WERKPROGRAMMA EN TERREINAFBAKENING VAN DE
BIJZONDERE COMMISSIE VRAAGPUNTEN ADVIESORGANEN

Tussenbalans: commissies Van der Ploeg en Van Zon

De aanbevelingen van de commissie Van der Ploeg werden voor een
belangrijk deel door de regering overgenomen. In de praktijk bleek het
leven echter sterker dan de leer. Vooral de versterking van de intersec–
torale of integrale advisering stuitte op problemen. Sectorale en
categorale directies en adviesorganen bleken elkaar makkelijk te vinden.
Brede probleemstellingen en intersectorale lijnen hebben echter vaak
geen eigen «ontvangststation», elk ministerie haalt onmiddellijk het
«eigen» stuk eruit. De ingebrachte meerwaarde die betrekking heeft op
het geheel wordt door deze opdeling vaak direct weer teniet gedaan. De
versterking van de integrale advisermg blijkt dan ook slechts beperkt
gelukt te zijn. De saneringsoperatie leidde meestal tot het ontstaan van
een paar grotere raden per sector. De sectorale advisering op hoofdlijnen
werd dus versterkt tegenover de sectorale advisering op specifieke
punten.

Ook de door de commissie Van der Ploeg bepleite scheiding van
advies en overleg was slechts een gedeeltelijk succes. Weliswaar is er de
facto een groei van het aantal deskundigenraden te constateren, maar
deze werd echter vooral veroorzaakt door de opheffing van gemengde en
belangenraden, het ontnemen van stemrecht aan ambtenaren, het
streven naar meer «integrale» advisering en het toenemende gebruik van
ad hoc deskundigencommissies40. De achtergronden voor deze sanering
van het externe advieswezen en de toename van het gebruik van ad hoc
commissies zijn onder meer de budgettaire problemen van de overheid,
gekoppeld aan de inperking van taken van de centrale overheid door
decentralisatie en verzelfstandiging van taken naar respectievelijk sociale
partners en zelfstandige bestuursorganen (besturen op afstand)41.

De algemene lijn voor de sanering van het advieswezen sinds het
begin van de jaren tachtig lijkt dus te zijn: scheiding van advies en
overleg en meer nadruk op advisering door onafhankelijke deskundigen,
zowel in permanente als ad hoc organen. Daarmee is echter nog niet
bereikt dat belangengroepen en maatschappelijke organisaties ook syste–
matischer uit adviesorganen worden geweerd, of dat de uitwerking van
deze algemene principes ook overeenkomt voor de verschillende beleids–
terreinen. Ook onafhankelijke deskundigen blijven in de praktijk vaak
geacht worden in zekere mate «het veld», dan wel de bestaande politieke
en maatschappelijke stromingen te representeren. Vaak zijn ze natuurlijk
afkomstig uit de betrokken maatschappelijke organisaties omdat de
overheid niet zelf over de nodige expertise beschikt. Bovendien merkt de
commissie Van der Ploeg op dat één van de gevolgen van de strin–
gentere regels voor externe adviesorganen onder meer juist is dat het
aantal overlegorganen - die buiten de opdracht van de commissie vielen
- flink toenam42.

Op een tweetal kwesties is de commissie Van der Ploeg tijdens haar
saneringsoperatie niet ingegaan. Termijnstelling aan advisering, noch het
vraagstuk van de wettelijke verplichting advies te vragen zijn door de
commissie Van der Ploeg behandeld.

Over de kwestie van rechtstreekse advisering aan het parlement (Motie
Patijn 1984) is de commissie Van der Ploeg, in lijn met de opvattingen
van de regering ter zake, een andere mening toegedaan dan destijds de
meerderheid van de Kamer.

Wat betreft de politieke toetsing van externe adviesorganen kiest de
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commissie Van der Ploeg voor het model van zelfevaluatie in plaats van
het invoeren van een horizonbepaling.

De commissie Van Zon bouwt in een aantal opzichten voort op de
uitgangspunten en aanbevelingen van de commissie Van der Ploeg.
Tevens zijn daarbij betrokken de resultaten van de door de commissie
Van der Ploeg in gang gezette saneringsoperatie. Niettegenstaande de
vooral financiële taakstelling en de grote tijdsdruk waaronder gewerkt
moest worden, heeft de commissie Van Zon een aantal belangrijke
algemene gezichtspunten ter zake van externe advisering geformuleerd:

* Versobering van de externe advisering onder meer door afschaffing
van de adviesverplichting.

* Een striktere scheiding van advies door onafhankelijke deskundigen
en overleg met belanghebbenden en maatschappelijke organisaties in
verschillende organen.

* Beperking van de ambtelijke inbreng door kleinere ambtelijke secre–
tariaten.

* Versterking van intersectorale of integrale advisering door bundeling
van overlappende of verwante externe adviesorganen.

* Bevordering van advisering op hoofdlijnen door beperking van het
aantal adviesraadsleden per extern adviesorgaan en het (weer) onder–
brengen van de advisering over specifieke doelgroep– of deelbelangen bij
bestaande (inter)sectorale externe adviesorganen.

Werkprogramma van de BC AR

De BC AR heeft geïnventariseerd welke kwesties ter zake van externe
advisering na de werkzaamheden van de commissies Van der Ploeg en
Van Zon nog zijn blijven liggen, respectievelijk nadere uitwerking zouden
behoeven, en daarbij vervolgens de vraagpunten van de commissie
Deetman betrokken. Dit betreft de volgende kwesties:

1. horizonbepaling dan wel zelfevaluatie;
2. termijnstelling;
3. wettelijke verplichting advies te vragen;
4. scheiding advies(organen) en overleg(organen);
5. advisering over specifieke doelgroep– of deelbelangen;
6. rechtstreekse advisering aan het parlement;
7. betrokkenheid van Kamerleden bij externe advisering;
8. aard van de advisering (lange en middellange termijn versus

uitvoering; sectoraal versus intersectoraal).

De BC AR is van oordeel dat in principe een horizonbepaling een beter
toetsingsinstrument is dan zelfevaluatie alleen. Het is derhalve ook een
geschikter instrument om het aantal adviesorganen te beperken. In
hoofdstuk 7 wordt dit nader toegelicht en uitgewerkt in voorstellen ter
zake.

Het tempo van beleids– en wetgevingsprocessen kan naar het oordeel
van de BC AR bevorderd worden door termijnen te stellen aan het
opstellen van adviesaanvragen aan het uitbrengen van adviezen en aan
de standpuntbepaling van het kabinet over uitgebrachte adviezen. Naar
de mening van de BC AR is het ongewenst dat vertraging in de beleids–
vorming wordt veroorzaakt door externe advisering. In hoofdstuk 8 wordt
hierop nader ingegaan en worden voorstellen ter zake uitgewerkt.

Van de commissie Van Zon neemt de BC AR het streven naar verso–
bering van de advisering over, door afschaffing van de wettelijke
verplichting advies te vragen en door terughoudend te zijn met het
uitbrengen van ongevraagde adviezen. Advies dient alleen gevraagd te
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worden als er werkelijk behoefte is aan een deskundige advisering omdat
de eigen expertise in bepaalde opzichten ontoereikend is. Met uitzon–
dering van de in de Grondwet genoemde Raad van State zouden wette–
lijke verplichtingen advies te vragen daarom omgezet dienen te worden
in een bevoegdheid tot het vragen van advies. De met advisering
gemoeide tijd zou hiermee in een aantal gevallen eveneens beperkt
kunnen worden. In hoofdstuk 8 wordt dit verder uitgewerkt.

Van de commissies Van der Ploeg en Van Zon neemt de BC AR de
aanbeveling over advies en overleg te scheiden. Een striktere scheiding
van advies en overleg in aparte organen is naar de opvatting van de BC
AR gewenst. Advisering dient in principe te geschieden door onafhanke–
lijke deskundigen, op ad hoc basis. Overleg met belanghebbenden en
maatschappelijke organisaties kan ad hoc plaatsvinden of via reguliere
overlegorganen. Voorts kunnen belanghebbenden en maatschappelijke
organisaties ook gehoord worden op hoorzittingen van de (vaste) Kamer–
commissies, dan wel op andere wijze de Kamer van informatie voorzien.
In hoofdstuk 6 wordt hierop nader ingegaan en worden voorstellen ter
zake geformuleerd.

De BC AR kan zich eveneens vinden in de bevordering van advisering
op hoofdlijnen, zoals voorgesteld door de commissie Van Zon. Beperking
van de omvang van zowel adviesorganen als van hun ambtelijke secreta–
riaten en het (weer) onderbrengen van de advisering over deelbelangen
bij algemene (inter)sectorale adviesorganen zijn daartoe naar het oordeel
van de BC AR de geëigende maatregelen. In zowel hoofdstuk 6 als
hoofdstuk 7 zal op deze kwestie verder worden ingegaan.

Versterking van de positie van het parlement wordt wel gekoppeld aan
de wenselijkheid rechtstreekse advisering aan de Kamer mogelijk te
maken. In hoofdstuk 9 zal de BC AR haar visie hierop uiteenzetten.

In het kader van de scheiding van advies en overleg is de BC AR van
oordeel dat Kamerleden geen deel uit kunnen maken van adviesorganen.
In hoofdstuk 6 en 7 wordt dit nader toegelicht.

Versterking van de intersectorale advisering en bevordering van de
advisering op hoofdlijnen werd aanbevolen door de commissies Van der
Ploeg en Van Zon. De BC AR sluit zich hierbij aan. In hoofdstuk 7 wordt
hierop nader ingegaan en worden voorstellen ter zake uitgewerkt.

Terreinafbakening

De BC AR heeft zich bij haar overwegingen geconcentreerd op de
adviesorganen die zich bezighouden met lange en middellange termijn–
vraagstukken en met beleidsontwikkeling43. De financieringswijze heeft
daarbij geen rol gespeeld. Zowel de commissie Van der Ploeg als de
commissie Van Zon hebben daarentegen de niet uit de algemene
middelen betaalde adviesorganen buiten beschouwing gelaten. Organen
als de Sociaal-Economische Raad (SER), de Ziekenfondsraad (ZFR) en de
Sociale Verzekeringsraad (SVR) zijn echter naar de mening van de BC AR
belangrijke actoren op het terrein van overleg en advies die niet mogen
ontbreken bij een beschouwing van het stelsel.

Aan de voorzitters van SER, ZFR en SVR is gevraagd te willen
aangeven wat men als taakopvatting ziet, met name wat betreft
advisering. Ter beantwoording van deze vraag kon bij de SER gebruik
gemaakt worden van het betreffende hoofdstuk (4) uit het recente advies
Convergentie en de Overlegeconomie, terwijl ZFR en SVR een kort
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overzicht opstelden van huidige en toekomstige adviestaken.
De NRV voorzag de BC AR op eigen initiatief van informatie over zijn

opvattingen inzake advies en overleg en de rol van de NRV daarin44.

Voor zover de advisering een technisch karakter heeft en gericht is op
vraagstukken van financiering, verzekering en uitvoering lijkt er weinig
reden voor discussie. Nadere aandacht verdienen in elk geval enkele
koppelingen, namelijk overleg en advies (SER), bestuurlijke en advise–
rende taken (ZFR) en toezicht en advies (SVR). Een apart punt is het
pleidooi van de SER om de wettelijk verplichting advies te vragen te
handhaven (zie hoofdstuk 8 van dit rapport).

De BC AR is van oordeel dat ter vermijding van belangenverstrengeling
de functies van advisering, overleg, bestuur en toezicht zoveel mogelijk
gescheiden zouden dienen te worden. In verband van dit rapport gaat het
de BC AR met name om de adviesfunctie. Over de overige taken en
functies van deze organen heeft de BC AR geen inhoudelijk oordeel. Wel
is de BC AR van oordeel dat in het kader van de scheiding van functies
organen die vooral een adviesfunctie hebben niet ook nog eens met
overleg, bestuur en toezicht belast zouden dienen te worden. Omgekeerd
zouden organen die vooral een overleg–, bestuurs– of toezichthoudende
functie hebben hun advisering dienen te beperken tot implementatie–
vraagstukken.

Ook de planbureaus kunnen bij een kritische beschouwing van het
advieswezen niet geheel buiten beeld blijven omdat zij in de praktijk niet
alleen adviseren, maar ook activiteiten ontplooien die nauw aansluiten bij
taken die (ook) door adviesorganen worden verricht. Het gaat om vier
bureaus, die in organisatie en werkwijze sterk verschillen, maar allemaal
rijksdiensten zijn:

* Centraal Planbureau (CPB)
* Rijksplanologische Dienst (RPD)
* Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
* Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

Teneinde een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de taakopvatting
van deze planbureaus is aan de directies gevraagd te willen aangeven
wat zij bij uitstek als de eigen missie zien45.

Uit de taakomschrijvingen blijkt dat het primair gaat om het
verschaffen van inzicht en het verrichten van verkenningen. Daarbij
baseert men zich veelal op onderzoeksgegevens, ontwikkelingen en
cijfermatige berekeningen. Sommige bureaus zijn de laatste jaren meer
het accent gaan leggen op andere zaken. Het CPB houdt zich incidenteel
ook bezig met het opstellen van scenario's voor de lange termijn en het
SCP is gaandeweg meer gaan doen aan advisering. Deze accentverschui–
vingen tenderen naar een grotere gelijkenis met hetgeen adviesorganen
krachtens hun opdracht doen.

De BC AR is van mening dat de taakinvulling van planbureaus en
adviesorganen, die in de loop der jaren enigszins naar elkaar toegegroeid
is, in de kern duidelijk dient te zijn en dat betere werkafspraken nodig
zijn gericht op een optimale samenwerking. Kerntaak voor de adviesor–
ganen is het leveren van beleidsmatige analyses en gewogen informatie
(adviezen), waarbij rekening gehouden wordt met knelpunten,
samenhang en alternatieven. Kerntaak voor de planbureaus is het leveren
van informatie die gebaseerd is op empirisch onderzoek, cijfermatige
analyses en berekening.

Dat in de praktijk geen scherpe scheiding mogelijk zal blijken doet niet
af aan het belang van herijking van de kerntaken van planbureaus en
adviesorganen.
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5. RECENTE ONTWIKKELINGEN

Voor een juiste oordeelsvorming over adviesorganen diende de BC AR
te beschikken over een toereikend overzicht van de ontwikkelingen en
opvattingen ter zake in de laatste jaren. Een duidelijk beeld over de
periode na het regeringsstandpunt met betrekkmg tot de aanbevelingen
van de commissie Van der Ploeg bleek ook op het coördinerend Minis–
terie van Binnenlandse Zaken niet voorhanden. Gegeven de beperkingen
in tijd en ondersteuning heeft de BC AR getracht zich een beeld te
vormen op basis van een gespreksronde met sleutelfiguren op de meest
betrokken ministeries. Gesprekken werden gevoerd met ambtenaren van:

* Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
* Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
* Onderwijs en Wetenschappen (O&W)
* Verkeer en Waterstaat (V&W)
* Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

De keuze voor juist deze ministeries werd ingegeven door de omstan–
digheid dat vooral op de beleidsterreinen van deze departementen een
groot aantal, zo niet de meerderheid van de huidige adviesorganen
werkzaam is. In Nederland is er namelijk een praktijk gegroeid van
deelname van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties aan
beleidsontwikkeling, beleidsadvisering en beleidsuitvoermg, met name
(maar niet uitsluitend) op die maatschappelijke terreinen die gekenmerkt
worden door een sterke ontplooiing van het particulier initiatief: sociale
zekerheid en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, onderwijs, welzijn,
volksgezondheid en volkshuisvesting. Trefwoorden voor deze ontwik–
keling zijn «subsidiariteit» en «soevereiniteit in eigen kring»46, terwijl ook
functionele decentralisatie een rol speelt.

Vooral sinds het midden van de jaren zestig kenmerken deze beleids–
terreinen zich door een explosieve groei van het aantal (advies)organen.
Achterliggende oorzaken waren onder meer de toenemende overheids–
bemoeienis, de toenemende complexiteit van maatschappelijke en dus
ook beleidsproblemen en een toenemende participatiebehoefte47. De
processen van ontzuiling, democratisering, politisering en polarisatie in
de jaren zestig en zeventig leidden tot een snelle uitbreiding van advies–
en overlegorganen op speciaal deze beleidsterreinen.

In het als gevolg van deze ontwikkelingen gegroeide systeem van
(advies)organen zit geen samenhang. Er blijken geen leidende principes
geweest te zijn voor de inrichting van de gegroeide structuur, anders dan
het blijkbaar algemeen aanvaarde idee dat «het veld» betrokken diende
te worden bij de ontwikkeling en uitvoering van «het beleid». De
gegroeide structuur is voornamelijk afhankelijk van het specifieke
beleidsterrein en de specifieke historische ontwikkelingen op dat terrein.

De in de gesprekken aan de orde gestelde vraagpunten hadden zowel
op feitelijke gegevens als op waarderingsvragen betrekking. Aan de orde
gesteld werden onder meer de volgende aspecten:

* in hoeverre hebben de afgelopen vijf jaar veranderingen met
betrekking tot de positie van de belangrijkste adviesorganen plaatsge–
vonden dan wel zijn die in voorbereiding, en onder welke omstandig–
heden wordt bij voorkeur van welke adviesfiguur gebruik gemaakt
(bijvoorbeeld vaste adviesorganen, ad hoc commissies, commerciële
bureaus of anderszins);

* welke overwegingen hebben vooral geleid tot deze veranderingen en
wat is hierbij overwogen met betrekking tot vraagstukken als onafhanke–
lijke deskundigen versus expertise van vertegenwoordigde belangheb–
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benden en maatschappelijke organisaties, of advies versus overleg;
* hoe wordt er gedacht over een horizonbepaling voor adviesorganen,

het aan termijnen binden van te geven adviezen en de wettelijke
verplichting advies te vragen;

* wat is de mening over rechtstreekse advisering aan het parlement.

Veranderingen in de externe adviesstructuur

Uit de ronde van gesprekken kwam een nogal wisselend beeld naar
voren. Sommige ministeries of onderdelen daarvan zitten midden in een
majeure reorganisatie– en saneringsoperatie van de externe advisering,
of hebben die recentelijk afgerond. Volksgezondheid bijvoorbeeld zit
midden in de met het «plan Simons» verbonden reorganisatie van de
externe adviesstructuur. Verkeer en Waterstaat is bezig met een
herziening van de advies– en overlegstructuur. Op Onderwijs en Weten–
schappen heeft men net een aantal grote aanpassingen achter de rug.
Op andere departementen daarentegen bestaan geen voornemens voor
grote veranderingen, of vinden slechts kleinere aanpassingen plaats. Dit
is bijvoorbeeld het geval bij Welzijn, VROM en SZW.

Eenzelfde wisselend beeld komt naar voren waar het gaat om de
gekozen adviesfiguur. Op sommige ministeries wordt nauwelijks (meer)
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld ad hoc commissies, op andere depar–
tementen daarentegen is dat juist zeer gebruikelijk, respectievelijk neemt
dat toe. VROM en Verkeer en Waterstaat zijn voorbeelden van de eerste
categorie; Onderwijs en Wetenschappen en WVC van de tweede
categorie. Op SZW tenslotte is een tendens te bespeuren naar een
toename van het gebruik van ad hoc werkgroepen binnen de SER.

Advies en overleg

Ter zake van de scheiding van advies en overleg vormen de Ministeries
van Verkeer en Waterstaat en SZW als het ware de beide uitersten
waartussen de andere departementen zich bevinden. Bij Verkeer en
Waterstaat is de voorgestelde scheiding tussen advies en overleg het
verst doorgevoerd. Advisering heeft daar betrekking op strategische,
lange en middellange termijnvraagstukken en beleidsontwikkeling en
geschiedt door onafhankelijke deskundigen in adviesorganen. In aparte
overlegorganen vindt vervolgens het overleg plaats over beleidsimpli–
caties en implementatievraagstukken met belanghebbenden en
maatschappelijke organisaties.

Bij SZW daarentegen wordt feitelijk geen onderscheid gemaakt tussen
advies en overleg. Er bestaat een zeer nauwe relatie tussen ministerie en
sociale partners. Adviesorganen houden zich bezig met advies èn met
overleg, bestuur en beleid48. Adviezen zijn veelal het resultaat van
overleg. Tussen sociale partners onderling in de Stichting van de Arbeid
en tussen sociale partners en Kroonleden in de SER. In het algemeen zijn
de (advies)organen van dit ministerie dan ook paritair samengesteld, al
dan niet aangevuld met Kroonleden die weer geacht worden in zekere
mate de belangrijkste politieke en maatschappelijke stromingen te repre–
senteren.

Ook bij VROM gaan deskundigheid en belangenbehartiging in advies–
organen hand in hand. Bij Welzijn evenzo. Daar betreft het vooral
doelgroepenadviesorganen. Buiten de gesprekspartner op Welzijn had
géén van de andere gesprekspartners van de commissie een positief
oordeel over doelgroepenadviesorganen.
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On het terrein van Onderwijs en Wetenschappen en Volksgezondheid
is de gewenste scheiding tussen advies en overleg op iets andere wijze
vormgegeven. Bij O&W adviseren deskundigen in de Adviesraad
Onderwijs (ARO) over beleidsvragen en belanghebbenden en maatschap–'
pelijke organisaties in de Onderwijsraad (OR) over beleidsantwoorden.
Eenzelfde figuur wordt nagestreefd op het terrein van Volksgezondheid
met de geplande instelling van de Gezondheidsraad/Wetenschappelijke
Adviesraad Volksgezondheid (GR/WAV) en de Raad voor de Volksge–
zondheid (RVV). Vergeleken met de huidige situatie wordt daar dus
vooral de advisermg over beleidsontwikkeling strikter gescheiden van
advisering over implementatie en van de uitvoering van en het toezicht
op het beleid zelf. Het betreft echter geen scheidmg tussen advies en
overleg in aparte organen. Belanghebbenden en maatschappelijke
organisaties blijven een centrale plaats houden in de advisering over
beleidsontwikkeling.

Horizonbepaling, termijnstelling aan advisering en wettelijke verplichting
advies te vragen

De meningen over een horizonbepaling voor adviesorganen en termijn–
stelling aan advisering, alsmede over de wettelijke verplichting advies te
vragen, lopen uiteen. Er bestaat een duidelijke voorkeur voor evaluatie,
intern of extern, boven een horizonbepaling voor externe adviesorganen
bij SZW, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid. Op VROM en bij
Welzijn (voor doelgroepenadviesorganen) kan men zich daarentegen
goed vinden in een horizonbepaling.

Termijnstelling aan advisering is volgens de gesprekspartners op alle
ministeries reeds in enigerlei vorm geïnstitutionaliseerd. Over het
algemeen worden termijnen vastgelegd in werkprogramma's, –schema's
of –protocollen. De termijnen waarbinnen geadviseerd wordt variëren van
enige weken tot enige maanden. Opeen beleidstraject van soms jaren
werden de huidige adviestermijnen door de gesprekspartners niet als
problematisch ervaren.

Het afschaffen van de wettelijke verplichting tot het vragen van advies
heeft in het algemeen de instemming van alle gesprekspartners. Voor
twee adviesorganen werd echter een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt:
de SER en de Onderwijsraad. Voor belangrijke beleidsvoornemens op
sociaal-economisch terrein zou de adviesverplichting met betrekking tot
de SER in stand gehouden dienen te worden. De SER wordt geken–
schetst als een belangrijke pijler van onze overlegeconomie. Het primaat
van de politiek zou door een verplichting advies te vragen niet aangetast
worden, maar zou integendeel de politiek in staat stellen een keuze te
maken voor beleidsopties die ook kunnen worden geïmplementeerd. De
gewenste uitzonderingspositie voor de Onderwijsraad wordt beargumen–
teerd met het nut van een vroegtijdige, eerder dan via de Raad van
State, kritische toets op de consistentie van de wetgeving.

Rechtstreekse advisering aan het parlement

Voor zover de gesprekspartners over dit vraagpunt opvattingen naar
voren brachten, was men de overtuiging toegedaan dat daarmee de
adviezen niet wezenlijk van inhoud zouden veranderen.
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6. ADVIES EN OVERLEG

De discussie over advies en overleg heeft betrekking op de volgende
aspecten. Enerzijds op de adviesbehoefte van regering en parlement en
op de vraag hoe die het best gediend kan worden. Anderzijds op de
plaats en functie van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties
met betrekking tot deze adviesbehoefte. Inzet is veelal een poging
adviezen van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties te
(onder)scheiden van adviezen van onafhankelijke deskundigen. Adviezen
van onafhankelijke deskundigen worden in dit verband vaak beschouwd
als eclite adviezen, dat wil zeggen niet aan belangen gebonden infor–
matie die de handelingsruimte van regering en/of parlement niet bij
voorbaat vastlegt. Adviezen van belanghebbenden en maatschappelijke
organisaties worden veelal beschouwd als aan belangen gebonden infor–
matie, respectievelijk als (politieke) compromissen, of zelfs als het
resultaat van overleg waaraan regering en/of parlement zich slechts met
moeite kunnen onttrekken. In deze visie dreigt dan het gevaar dat
regering en/of parlement voor voldongen feiten worden geplaatst. In dit
verband wordt dan wel gewezen op het in meer of mindere mate
aanwezige gevaar van uitholling van de parlementaire democratie, de
versterking van de verkokering, het gevaar van institutionele verstarring
en het beslag op de financiële middelen, mede als gevolg van deze
vermenging van advies en overleg49.

Daartegenover wordt gesteld dat het van eminent belang is voor de
overheid om te beschikken over een veelheid van signalen uit verschil–
lende maatschappelijke sectoren. In een pluriforme samenleving met
veel decentrale besluitvorming kunnen daarbij vanuit deze optiek breed
samengestelde adviesorganen een nuttige rol vervullen50. Ook wordt wel
gewezen op het maatschappelijk krachtenveld in een bepaalde sector51.

Een ander argument voor het betrekken van belanghebbenden en
maatschappelijke organisaties bij advisering aan de overheid is dat
onderling overleg tussen deze groepen een instrument kan zijn om te
(kunnen) komen tot advisering. Overleg wordt in dit verband dan geacht
in dienst te staan van de adviesfunctie. De adviesfunctie zelf wordt
beschouwd als publieke functie en het orgaan dat haar uitoefent als
onderdeel van het openbaar bestuur. Als zodanig is het orgaan dus
onderworpen aan de geldende regels en procedures. Overlegorganen
daarentegen oefenen in deze visie een private functie uit52.

In de praktijk blijkt het echter vaak moeilijk, zo niet onmogelijk om een
helder onderscheid aan te brengen tussen de functies advies en overleg.
Er zijn vele adviesfuncties, die in de bestaande adviesorganen vaak door
elkaar lopen, terwijl zo'n 30% van de bestaande adviesorganen zich
behalve met advisering ook nog eens met andere taken blijkt bezig te
houden53.

Er kunnen twee soorten adviesbehoefte onderscheiden worden:
* globale, lange en middellange termijnvraagstukken en beleidsontwik–

keling,
* uitvoeringsproblemen op kortere termijn, dat wil zeggen beleidsim–

plementatie.
Advisering over globale, lange en middellange termijnvraagstukken en

beleidsontwikkeling dient naar het oordeel van de BC AR vooral te
geschieden door onafhankelijke deskundigen in adviesorganen. Imple–
mentatievraagstukken en uitvoeringsproblemen dienen aan de orde te
komen in overlegorganen waarin juist belanghebbenden en maatschap–
pelijke organisaties kunnen participeren.
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De feitelijke situatie met betrekking tot de verhoudmg advies - overleg
op de verschillende departementen blijkt zich te bewegen tussen twee
uitersten. Verkeer en Waterstaat met de verst doorgevoerde scheiding
tussen advies en overleg aan de ene kant. SZW met geheel op overleg
gebaseerde advisering aan de andere kant. Bij O&W en Volksgezondheid
bestaat een geheel andere variant van advies en overleg, gebaseerd op
een drieledige adviesbehoefte

* globale, lange en middellange termijnvraagstukken;
* beleidsontwikkeling;
* implementatievraagstukken.
De advisering over meer globale, lange en middellange termijnvraag–

stukken wordt verzorgd door onafhankelijke deskundigen. Belangheb–
benden en maatschappelijke organisaties hebben een centrale plaats in
de advisering over beleidsontwikkeling. Bij de technische advisering over
implementatievraagstukken ten slotte, zijn zowel onafhankelijke deskun–
digen betrokken als personen die het vertrouwen genieten van de op het
betreffende beleidsterrein actieve belanghebbenden en maatschappelijke
organisaties.

De BC AR is van mening dat advies en overleg gescheiden dienen te
worden. Advisering dient in prmcipe te geschieden door onafhankelijke
deskundigen, op ad hoc basis en heeft betrekking op globale, lange en
middellange termijnvraagstukken en beleidsontwikkeling. Overleg met
belanghebbenden en maatschappelijke organisaties over beleidsvoor–
stellen en implementatievraagstukken dient plaats te vinden in een
aparte overlegstructuur. Tevens kunnen belanghebbenden en maatschap–
pelijke organisaties gehoord worden op bijvoorbeeld hoorzittingen van de
betreffende vaste Kamercommissies, dan wel op andere wijze de Kamer
van informatie voorzien. De BC AR is van oordeel dat het organogram
van Verkeer en Waterstaat (zie bijlage) een bruikbaar handvat biedt voor
de organisatie van de scheiding tussen advies en overleg (zie ook
hoofdstuk 7). In dit verband is de BC AR tevens van mening dat Kamer–
leden geen deel uit kunnen maken van adviesorganen.

De organisatie van de overlegstructuren op de departementen dient
naar de mening van de BC AR aan de betreffende minister overgelaten te
worden. De scheiding van advies en overleg mag niet leiden tot een
nieuw circuit van besluitvorming op basis van overleg met belangheb–
benden en maatschappelijke organisaties waarop het parlement geen
invloed heeft, dan wel het gevaar loopt slechts moeizaam bereikte
compromissen te kunnen accorderen. Evenmin mag het leiden tot
uitholling van de advisering, respectievelijk optuiging van het overleg.

De BC AR is echter tevens van oordeel dat overleg met belangheb–
benden en maatschappelijke organisaties van groot belang is, met name
waar het gaat om beleidsvoornemens en implementatievraagstukken. De
rol van het overleg in dezen dient daarom zichtbaar gemaakt te worden
en een aan de advisering gelijkwaardige behandelmg te krijgen. Dit
betekent dat de uitkomsten van het overleg aan de Kamer ter kennis
dienen te worden gebracht.

Ten aanzien van het kostenaspect is de BC AR van mening dat de
financiële regeling voor de voorgestelde overlegstructuur van Verkeer en
Waterstaat een sober en aanvaardbaar model biedt. De faciliteiten voor
het overleg worden derhalve door de overheid geleverd. Dit houdt onder
meer in dat een secretariaat van beperkte omvang, vergaderruimte en
dergelijke ter beschikking worden gesteld. De kosten van vertegenwoor–
diging door belanghebbenden en maatschappelijke organisaties zouden
dan grotendeels ten laste van henzelf komen.
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Hoofdingang voor de benoeming van leden van adviesorganen behoort
naar de mening van de BC AR de gewenste deskundigheid van de
beoogde leden te zijn. De gewenste deskundigheid dient zo mogelijk
geleverd te worden door onafhankelijke deskundigen. In voorkomende
gevallen zal de gewenste deskundigheid echter vooral geconcentreerd
zijn bij deskundigen die juist wel bindingen hebben met organisaties
en/of belangen. In de benoemingscriteria voor adviesorganen dient met
deze omstandigheid rekening gehouden te worden. Dat wil zeggen dat
deze deskundigen niet op grond van hun bindingen met belangen of
organisaties uit adviesorganen geweerd kunnen worden. Wel dat
deelname gebaseerd is op hun deskundigheid en uitdrukkelijk niet
bedoeld is als vertegenwoordiging van de betreffende belangen en
organisaties.

De BC AR is tevens van mening dat er bij de samenstelling van advies–
organen gewaakt dient te worden tegen zowel eenzijdigheid als louter
evenredigheid wat betreft affiniteit van deskundigen met maatschap–
pelijk-politieke stromingen. Zowel wat dit aspect betreft, als wat betreft
de bij belanghebbenden en maatschappelijke organisaties geconcen–
treerde deskundigheid, dient een zekere afstandelijkheid zoveel mogelijk
te worden nagestreefd. De gewenste deskundigheid dient voorop te
staan. Voordrachten en benoemingen van adviesraadsleden zijn in de
opvatting van de commissie een zaak van kabinet en/of betrokken
ministers.

In verband met de scheiding tussen advies en overleg is de BC AR van
mening dat deelbelangen overigens wel onderdeel dienen uit te maken
van de externe advisering en van het overleg met belanghebbenden en
maatschappelijke organisaties (zie ook hoofdstuk 8). De BC AR realiseert
zich dat doelgroepenadviesorganen veelal ontstaan zijn als gevolg van de
in brede kring levende overtuiging dat de betreffende deelbelangen juist
niet in voldoende mate aan bod kwamen in de bestaande beleids– en
adviesorganen. Maatschappelijke achterstanden van en machtsver–
schillen tussen de betrokken doelgroepen en andere, meer gevestigde
(deel)belangen waren daarvan veelal de oorzaak.

De BC AR stelt zich voor dat op een aantal manieren bevorderd kan
worden dat deelbelangen in de nieuwe adviesstructuur nu beter worden
meegewogen. In de eerste plaats stelt de BC AR voor, in aanvulling op
de bestaande regels, in de «Aanwijzingen inzake externe adviesorganen»
te laten opnemen dat bij benoemingen in adviesraden ook rekening
gehouden dient te worden met deskundigheid op voor doelgroepen
belangrijke maatschappelijke terreinen. Het ligt echter niet in de
bedoeling van de BC AR hiermee als het ware «kwaliteitszetels» voor
doelgroepen te creëren.

Vervolgens stelt de BC AR voor dat in instellingsbesluiten eveneens
expliciete verwijzingen worden opgenomen naar in de advisering mee te
laten wegen deelbelangen. Ook in werkprogramma's van adviesorganen,
die bij begrotingsbehandelingen in de Kamer aan de orde gesteld kunnen
worden, dient aandacht gegeven te worden aan de weging van relevante
deelbelangen. Voorts zouden mee te wegen deelbelangen ook expliciet
opgenomen dienen te worden in adviesaanvragen aan adviesorganen.
Deze adviesaanvragen worden tevens ter kennisname aan het parlement
gezonden waardoor de Kamer in voorkomende gevallen in de
gelegenheid gesteld wordt zich uit te spreken. Ten slotte kunnen
adviezen zowel door de regering als het parlement getoetst worden op
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de mate waarin doelgroepenbelangen daarin al dan niet zijn meege–
wogen.

De BC AR heeft zich afgevraagd of de door haar voorgestane
scheiding tussen advies en overleg op alle beleidsterreinen kan worden
doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de BC AR geen aanleiding ziet tot
het maken van uitzonderingen. Wel heeft de BC AR overwogen dat
doorvoering van deze scheiding met name bij de advisering over het
sociaal-economische beleid zeer ingewikkeld is. Dat betreft niet alleen de
tijd die gemoeid is met zorgvuldige besluitvorming, maar ook de tijd die
nodig is voor een diepgaande discussie die eerst gevoerd zal moeten
worden over de merites van de overlegeconomie op dit beleidsterrein.
Op geen enkel beleidsterrein is immers de gezamenlijke verantwoorde–
lijkheid voor zowel de formulering als de uitvoering van het beleid zo
groot. Overheid en sociale partners delen niet alleen in de lusten van dit
beleid, maar ook in de lasten. De BC AR constateert dat deze
gezamenlijk beleden verantwoordelijkheid in de loop der tijd aan erosie
onderhevig is geraakt. Deze erosie doet het belang van advisering op dit
niveau afnemen. De discussie over deze problematiek en de daaruit te
trekken politieke conclusies vallen buiten het bestek van dit rapport. Wel
is de BC AR van mening dat deze discussie binnenkort moet worden
gevoerd, bijvoorbeeld aan de hand van een kabinetsstandpunt inzake het
advies van de SER inzake convergentie en overlegeconomie.

In dit verband is de BC AR tevens van oordeel dat een evaluatie van
het functioneren van de organen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani–
satie gewenst is.
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7. ADVISERING OP HOOFDLIJNEN

Advisering op hoofdlijnen dient naar de mening van de BC AR
bevorderd te worden. Het (weer) onderbrengen van advisering over
doelgroep– en deelbelangen bij algemene (inter)sectorale adviesorganen
kan in de opvatting van de BC AR daaraan een belangrijke bijdrage
leveren, evenals het aanzienlijk beperken van het aantal leden van
externe adviesorganen. Voorts is de BC AR van mening dat beperking
van het aantal externe adviesorganen daar eveneens een bijdrage aan
kan leveren. Tenslotte kunnen in dit verband secretariaten van adviesor–
ganen beperkt van omvang zijn.

Sinds de commissies Vonhoff en Van der Ploeg de intersectorale
advisering op hoofdlijnen op de agenda hebben gezet is er een trend
waarneembaar naar verdere concentratie en integratie van adviesor–
ganen. Dat is echter vooral beperkt gebleven tot integratie en concen–
tratie per beleidsector. De sectorale advisering op hoofdlijnen is versterkt
tegenover de sectorale advisering op specifieke punten. Versterking van
intersectorale advisering heeft niet echt plaatsgevonden, behalve door de
(recente) oprichting van intersectorale doelgroepenadviesraden zoals de
Emancipatieraad, de Raad voor het Jeugdbeleid, de voorlopige Raad
voor het Ouderenbeleid en de Landelijke Advies– en Overlegstructuur
Minderhedenbeleid. Beide laatste organen zijn nog niet wettelijk
geregeld.

Naar de mening van de BC AR leidt echter de representatie van het
veld, gekoppeld aan de politieke samenstelling van deze organen er in de
praktijk veelal toe dat de uitgebrachte adviezen meer het karakter
hebben van (politieke) compromissen. Uit hun aard zijn dergelijke
adviezen meer voorspelbaar en daarmee minder waardevol dan adviezen
van onafhankelijke deskundigen over dezelfde materie.

De BC AR heeft in principe twee benaderingen van intersectorale
advisering kunnen onderscheiden. De ene gaat uit van een indeling in
beleidsgebieden, al dan niet geclusterd tot hoofdbeleidsgebieden. Voor
de andere benadering is het vertrekpunt de bestaande, of eventueel
gewenste, intersectorale raden.

In de eerste benadering worden pogingen gedaan samenhangende
beleidsterreinen te construeren. Vervolgens wordt nagegaan welke raden
er op die beleidsterreinen actief zijn en of, en zo ja, hoe, die raden
eventueel samengevoegd, dan wel opgeheven moeten worden, of van
taak zouden moeten veranderen.

In de andere benadering is het vertrekpunt de bestaande adviesraden–
structuur en gaat men na hoe die efficiënter zou kunnen functioneren,
bijvoorbeeld door een betere taakverdeling tussen intersectorale en
sectorale raden.

De commissie Vonhoff heeft een poging gewaagd om te komen tot
een samenhangende clustering van beleidsterreinen. De commissie Van
der Ploeg concentreerde zich vooral op de bestaande intersectorale
raden. De ambtelijke commissie Van Zon ten slotte, volgde een
twee-sporenbeleid: clustering van een aantal beleidsterreinen en
evaluatie van losse (intersectorale) adviesorganen.

Clustering van beleidsterreinen

De commissie Vonhoff deed de aanbeveling de externe advisering
zoveel mogelijk per hoofdbeleidsgebied te organiseren54.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 427, nr. 30 21



Zij kwam aldus tot de volgende indeling in hoofdbeleidsgebieden55:
* bestuurlijke en juridische zaken
* sociaal-economische zaken
* ruimtelijke en milieuzaken
* sociaal-culturele zaken
* internationale en veiligheidszaken

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Raad van
State vielen als algemene adviesorganen van de regering buiten deze
indeling in hoofdbeleidsgebieden56.

Uitgaande van de bestaande Onderraden van de Ministerraad" zouden
de volgende hoofdbeleidsgebieden kunnen worden geconstrueerd:

* externe veiligheid en buitenlands beleid
* milieu en ruimtelijke ordening
* sociaal-economisch beleid
* sociaal en cultureel beleid
In deze constructie van hoofdbeleidsterreinen blijven echter de

bestuurlijke en justitiële componenten buiten beschouwing.

Uitgaan van bestaande adviesorganen

Uitgangspunt van de saneringsoperatie van de commissie Van der
Ploeg58 wat betreft de intersectorale raden was niet het streven naar een
nieuwe (departementale) indeling in samengevoegde of geclusterde
beleidsgebieden, maar de bestaande intersectorale raden. De commissie
Van der Ploeg vond versterking van de integrale of intersectorale
advisering gewenst. Niet door vergroting van het aantal intersectorale
raden, maar door verbetering van

* de selectie van onderwerpen en formulering van adviesaanvragen;
* de kwaliteit van de intersectorale adviezen;
* de behandeling van en reactie op intersectorale adviezen.

Hiertoe formuleerde de commissie Van der Ploeg een aantal richtlijnen
voor adviesorganen59. Toepassing van deze richtlijnen zou de overlap
tussen (inter)sectorale raden wel verminderen, maar niet geheel laten
verdwijnen. De commissie Van der Ploeg waardeerde dit niet negatief.
De verschillende intersectorale raden hebben verschillende invalshoeken,
bovendien is de overlap tussen sectorale en intersectorale raden inherent
aan intersectorale advisering. Volgens de commissie Van der Ploeg is de
overlap gedeeltelijk te ondervangen door intersectorale advisering strikt
toe te spitsen op hoofdpunten.

Twee-sporenbeleid

Wat betreft de structuur van de externe advisering stelt de commissie
Van Zon voor waar mogelijk raden op verwante en/of overlappende
terreinen samen te voegen (Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale Zaken
en Cultuur). Voorts worden twee nieuwe geclusterde beleidsterreinen
voorgesteld:

* infrastructuur en verkeers– en vervoersbeleid: Raad voor Verkeer en
Waterstaat;

* milieu en ruimtelijke ordening: Raad voor de Kwaliteit van de
Leefomgeving.

Vervolgens stelt de commissie van Zon voor om doelgroepenraden
(vrouwen, ouderen, minderheden, jongeren) af te schaffen. Tenslotte
pleit de commissie voor een beperkte omvang van raden en secreta–
riaten.
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Conclusie BC AR

Op basis van eerder geformuleerde doelstellingen van de BC AR (zie
hoofdstuk 4):

* flexibele, strategische advisering op hoofdlijnen door onafhankelijke
deskundigen, op ad hoc basis;

* beperking van het aantal adviesorganen;
* beperking van zowel de omvang van adviesorganen als van hun

secretariaten;
heeft de BC AR besloten niet langs de lijnen van één van de bovenge–

schetste benaderingen van advisering op hoofdlijnen verder te werken.
Géén van deze benaderingen zou naar het gevoelen van de BC AR op
afzienbare termijn tot de gewenste resultaten leiden.

Eén van de meest vergaande clusteringen is onder meer voorgesteld
door de commissie Vonhoff. Ongetwijfeld is dat mede een verklaring
voor het feit dat de departementale (her)indeling, noch de sanering van
de externe advisering gegaan is in de richting van vorming van hoofdbe–
leidsgebieden met daaraan verbonden externe adviesorganen. Bovendien
blijft uiteindelijk elke indeling in hoofdbeleidsgebieden enigszms arbitrair
en dient deze derhalve regelmatig herzien te worden, met alle gevolgen
van dien voor de externe advisering.

De door de commissies Van der Ploeg en Van Zon voorgestane
benadering kent weer andere nadelen. De aanbevelingen van de
commissie Van der Ploeg leidden weliswaar tot een sanering per beleids–
sector, maar dat betekende op zichzelf geen versterking van de intersec–
torale advisering. De sinds de operatie Van der Ploeg ingestelde
doelgroepenadviesorganen vormden wel een versterking van de intersec–
torale advisering, maar dan op basis van representatie van deelbelangen.
De door de commissie Van Zon terecht voorgestelde afschaffing van
deze doelgroepenadviesorganen betekent op zich echter weer niet dat
daarmee de intersectorale advisering op hoofdlijnen wordt versterkt. De
voorgestelde clustering van beleidsterreinen en advisering op verwante
en/of overlappende terreinen vormt veeleer een verdere versterking van
de sectorale advisering. Bovendien vraagt deze stap-voor-stap
benadering naar de mening van de BC AR teveel tijd en inspanning,
terwijl de ervaring met de operatie Van der Ploeg leert dat de resultaten
op zijn minst beperkter zijn dan gewenst.

Het uitgangspunt voor een nieuwe adviesstructuur die de advisering op
hoofdlijnen bevordert, zou naar de mening van de BC AR de departe–
mentale indeling dienen te zijn. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden
te worden met de bevindingen van de commissie Wiegel ter zake van
herindeling van ministeries en bezinning op de overheidstaken. De BC AR
stelt voor dat er gestreefd wordt naar èén adviesraad per ministerie.
Slechts op grond van zwaarwegende argumenten zou daar van
afgeweken kunnen worden. Het aantal leden van een dergelijke raad zou
beperkt moeten zijn. De leden zouden generalistische, onafhankelijke
deskundigen op de verschillende departementale beleidsterreinen dienen
te zijn, met inbegrip van deskundigheid op voor doelgroepen belangrijke
onderdelen (zie ook hoofdstuk 6). De departementale raden worden
bijgestaan door secretariaten van beperkte omvang. De adviezen van
deze raden worden in de visie van de commissie voorbereid door ad hoc
commissies bestaande uit leden van de adviesraad zélf en/of door de
raad aangetrokken onafhankelijke deskundigen van buiten. De adviezen
worden uitgebracht door het departementale adviesorgaan. Na het
uitbrengen van het advies dient de desbetreffende ad hoc commissie op
te houden te bestaan.
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De BC AR is van oordeel dat op deze wijze zowel de problemen die
kleven aan de invalshoek van hoofdbeleidsterreinen, als de te verwachten
problemen die kleven aan de stap-voor-stap benadering grotendeels
ondervangen worden. Bovendien sluit deze benadering aan bij de op de
verschillende ministeries reeds in gang gezette tendens van concentratie
van advisering.

De gewenste versterking van de intersectorale advisering op hoofd–
lijnen60 vindt naar de mening van de commissie op twee manieren plaats.
In de eerste plaats door de bundeling van advies in de departementale
adviesorganen. Een ministerie omvat verschillende, vaak samenhangende
of verwante beleidssectoren. De advisering over die sectoren is in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van het departementale adviesorgaan.

In de tweede plaats, in het geval bij de desbetreffende problematiek
meerdere departementen betrokken zijn, dan wel het gaat om intersec–
toraal kabinetsbeleid (met inbegrip van toekomstverkenningen en derge–
lijke), is de intersectorale advisering de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Algemene Zaken. In overleg met de Minister-President
dient voor een in te stellen intersectoraal adviesorgaan een werkpro–
gramma vastgesteld te worden. In de toelichting op de begroting van
Algemene Zaken wordt de Kamer dit werkprogramma ter kennis
gebracht. Tevens worden dan afspraken gemaakt over de behandeling
van de geplande adviezen, door regering en parlement, alsmede over de
daarmee gemoeide termijnen.

De BC AR stelt zich voor dat de huidige Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid op zal gaan in dit nieuwe intersectorale advies–
orgaan.

Het in te stellen intersectorale adviesorgaan dient te bestaan uit een
beperkt aantal generalistische deskundigen. Evenals bij de departe–
mentale adviesorganen zal het voorbereidende werk voornamelijk
verricht worden door onder het adviesorgaan vallende ad hoc
commissies. Adviezen worden vervolgens uitgebracht door het intersec–
torale adviesorgaan zelf. De ad hoc commissie die het desbetreffende
advies heeft voorbereid dient na het uitbrengen van het advies op te
houden te bestaan.

Het spreekt vanzelf dat ook voor het in te stellen intersectorale advies–
orgaan ten aanzien van de advisering over doelgroep– en deelbelangen
dezelfde aanbevelingen van toepassing zijn als voor de departementale
adviesorganen ( zie hoofdstuk 6). Ook in dit verband acht de BC AR het
niet wenselijk dat Kamerleden deel uitmaken van dergelijke departe–
mentale adviesorganen.

De planbureaus kunnen in dit verband ondersteunend werken voor de
adviesorganen. Los van de (werk)relatie met het intersectorale advies–
orgaan blijven de planbureaus uiteraard hun autonome functie als verza–
melaars van gegevens en verstrekkers van informatie behouden.
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8. WETTELIJKE VERPLICHTING ADVIES TE VRAGEN, TERMIJN–
STELLING EN HORIZONBEPALING

De vraagstukken van wettelijke verplichting advies te vragen, termijn–
stelling en horizonbepaling hebben betrekking op een aantal aspecten
van de externe adviesstructuur van de centrale overheid. Te weten

* sobere advisering;
* versnelling van wetgevings– en beleidsprocessen;
* vergroting van de inzichtelijkheid van het voortraject;
* periodieke beoordeling van het bestand van externe adviesorganen;
* beperking van het aantal adviesorganen.

Wettelijke verplichting advies te vragen

Helaas kon de BC AR niet beschikken over een recent en bijgewerkt
overzicht van het aantal wettelijke verplichtingen advies te vragen. Op
het Mini, terie van Justitie, afdeling Algemeen Wetgevingsbeleid wordt
een dergelijk overzicht nu samengesteld. Het aantal wettelijke verplich–
tingen advies te vragen is vooralsnog niet nauwkeurig bekend. Een eerste
inventarisatie door Justitie kwam echter reeds tot bijna 500 wettelijke
verplichtingen in zo'n 160 wetten6'.

Zoals vermeld kan de BC AR zich vinden in het streven naar sobere
advisering. Adviezen dienen slechts ingewonnen te worden als er
werkelijk behoefte bestaat aan deskundig advies, dat wil zeggen dat de
eigen expertise niet (geheel) toereikend wordt geacht. Met uitzondering
van de in de Grondwet genoemde Raad van State, zouden de bestaande
wettelijke verplichtingen advies te vragen naar de mening van de BC AR
daarom afgeschaft dienen te worden en vervangen door de bevoegdheid
om advies te vragen. Bovendien verwacht de BC AR van afschaffing van
de wettelijke verplichtingen advies te vragen een positief effect op het
tempo van wetgevingsprocedures en beleidsprocessen.

De mogelijkheid van spontane advisering dient naar de mening van de
BC AR te blijven bestaan. In het kader van een sobere advisering kan er
echter geen ongevraagde advisering plaatsvinden buiten het werkpro–
gramma van het betreffende adviesorgaan om. Regering en/of ministers
zouden niet verplicht dienen te zijn om te reageren op ongevraagde
adviezen.

Termijnstelling

Naar de mening van de BC AR levert het stellen van duidelijke
termijnen waarbinnen adviesaanvragen, adviezen en standpuntbepa–
lingen over adviezen gereed dienen te zijn voor beoordeling in het
parlement een belangrijke bijdrage aan zowel de versnelling van wetge–
vings– en beleidsprocessen, als aan de inzichtelijkheid van het
voortraject. Ook voor de Raad van State zouden termijnen moeten gaan
gelden waarbinnen geadviseerd dient te worden.

Blijkens mededeling van de gesprekspartners op de ministeries wordt
er reeds op grote schaal gewerkt met in werkprogramma's vastgelegde
termijnen voor advisering. De BC AR juicht deze ontwikkeling toe.
Tegelijkertijd constateert de BC AR echter dat sancties op het
overschrijden van die termijnen over het algemeen geheel ontbreken.
Bovendien wordt met deze werkwijze slechts een deel van het advies–
traject gedekt. Buiten beschouwing blijven bijvoorbeeld termijnen voor
het formuleren van adviesaanvragen en voor de standpuntbepaling van
de regering over uitgebrachte adviezen.
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De BC AR is van oordeel dat de sanctie voor het overschrijden van de
adviestermijn dient in te houden dat de parlementaire behandeling van
het betreffende beleidsonderdeel zonder vertraging zal worden voort–
gezet.

Voorts is de BC AR van oordeel dat ook het formuleren van een
adviesaanvraag aan een termijn gebonden dient te worden. Bovendien
dient er ook een van te voren afgesproken termijn gesteld te worden aan
de standpuntbepaling van de regering over een uitgebracht advies. In de
adviesaanvragen dienen de termijnen waarop het gevraagde advies
uitgebracht dient te zijn te worden vastgelegd, evenals de termijnen
waarop de standpuntbepaling van het kabinet te verwachten is. In de
toelichting op de desbetreffende begroting dient de termijn voor het
formuleren van de adviesaanvraag zelf te worden vastgelegd. Vooralsnog
is de BC AR van mening dat de plicht de Kamer te informeren indien
deze termijnen worden overschreden en aan te geven wat de redenen
voor de vertraging zijn, een voldoende sanctie op het naleven van deze
termijnen vormt.

Horizonbepaling

In samenhang met de voorgestelde nieuwe adviesstructuur (zie
hoofdstuk 7) dient naar de mening van de BC AR éénmalig een horizon–
bepaling ingevoerd te worden voor alle bestaande externe adviesor–
ganen. De in de Grondwet genoemde Raad van State wordt van deze
horizonbepaling uitgezonderd. De BC AR grijpt met deze aanbeveling
onder meer terug op eerdere aanbevelingen van de commissie Vonhoff
uit 198162 en de regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijks–
dienst uit 198363.

De bij of krachtens wet ingestelde adviesorganen dienen bij wet te
worden opgeheven. De BC AR stelt zich voor dat daartoe strekkende
wetsvoorstellen binnen 3 jaar door de Kamer behandeld dienen te
worden.

De niet bij of krachtens wet ingestelde adviesorganen dienen op zo
kort mogelijke termijn opgeheven te worden, doch uiterlijk binnen 3 jaar.
Zo mogelijk reeds in de toelichtingen op de komende begrotingen dienen
hiervoor door het kabinet concrete stappen te worden aangegeven.

In de voorgestelde nieuwe adviesstructuur blijft een horizonbepaling
gelden voor de ter voorbereiding van adviezen ingestelde ad hoc
commissies (zie hoofdstuk 7). De departementale adviesorganen,
alsmede het intersectorale adviesorgaan, dienen periodiek beoordeeld te
worden door het parlement en de leden herbenoemd te worden door het
kabinet. De basis van deze beoordeling wordt gevormd door een door
het desbetreffende orgaan uit te voeren zelfevaluatie. De in de «Aanwij–
zingen» uit 1987 opgenomen criteria en vormvoorschriften zoals door de
commissie Van der Ploeg geformuleerd (zie hoofdstuk 2) vormen naar de
mening van de BC AR essentiële richtlijnen voor een deugdelijke zelfeva–
luatie.
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9. RECHTSTREEKSE ADVISERING AAN HET PARLEMENT

Reeds geruime tijd bestaat er in het parlement behoefte om de
regering beter tegenspel te (kunnen) bieden in het gemeen overleg.
Veelal is de Kamer afhankelijk van het moment en de wijze waarop van
kabinetszijde informatie en/of voorstellen worden ingebracht. Zeker
indien het gaat om beleidsvoorstellen of wetsontwerpen waarin reeds tal
van ambtelijke en politieke compromissen zijn verdisconteerd is de
ruimte voor alternatieven gering geworden.

In het verleden heeft de meerderheid van het parlement, via de motie
Patijn (zie bijlage), de oplossing voor dit probleem onder meer gezocht in
de mogelijkheid het parlement rechtstreeks advies te laten vragen aan
adviesorganen. Sinds de motie-Patijn is de kwestie van de rechtstreekse
advisering aan het parlement meer dan eens aan de orde geweest64. De
Tweede Kamer toonde zich in meerderheid voorstander van een directe
advieslijn en wilde over inzichten van deskundige derden kunnen
beschikken teneinde:

* het gesloten circuit van belangengroepen, instellingen, ministeries en
bewindslieden te kunnen doorbreken;

* de doorzichtigheid van het «voortraject» te vergroten;
* verschillende opties of oplossingen te kunnen voorleggen aan

adviesorganen;
* over vergelijkingsmateriaal te kunnen beschikken en niet afhankelijk

te zijn van het regeringsstandpunt en de daarbij verstrekte informatie;
* beleidsevaluatie te kunnen betrekken bij de controlerende taak van

het parlement.

De motie-Patijn, die er toe strekt dat adviesorganen ook aan de
Staten-Generaal gevraagd of ongevraagd advies moeten kunnen
uitbrengen, werd aangenomen met een tegenstem van de VVD en de
kleine confessionele partijen. De heer Schutte (GPV) wees op de verant–
woordelijkheid van de regering voor de adviesorganen en voorzag
problemen wanneer vanuit de Kamer om advies over andere opties
gevraagd zou worden.

Het kabinet achtte een directe relatie met adviesorganen ongewenst
en meende dat het contact via de minister diende te verlopen. Het zijn
namelijk primair adviesorganen van de regering65. De bezwaren van
kabinet tegen een rechtstreekse adviesrelatie met het parlement
behelsden onder meer:

* er kunnen problemen met de ministeriële verantwoordelijkheid
ontstaan;

" het parlement kan nu reeds kennis nemen van de gevraagde en
ongevraagde adviezen op grond van de openbaarheidsregeling;

* het parlement kan de regering ook nu al verzoeken advies te vragen,
een dergelijk verzoek wordt meestal gehonoreerd;

* adviesaanvragen over één onderwerp zouden zich kunnen ophopen
bij een orgaan, respectievelijk meerdere organen zouden zich bezig
kunnen gaan houden met een advies over dat onderwerp;

* er kunnen problemen ontstaan over het benoemingsbeleid;
* het aantal adviesaanvragen zou sterk kunnen toenemen, dat heeft

gevolgen voor kosten en personeel van adviesorganen;
* als de adviesbevoegdheid uitgebreid moet worden, zal dat leiden tot

veel aanpassingswetgeving66.
In de huidige situatie zijn de externe adviesorganen, met uitzondering

van de advisering over initiatiefvoorstellen, dus niet bevoegd de Staten–
Generaal rechtstreeks te adviseren.
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De BC AR is in de grootst mogelijke meerderheid niet overtuigd door
de argumenten die van de kant van de regering in een eerdere fase van
het debat zijn aangevoerd67. Vooralsnog lijkt het voor discussie vatbaar
of er sprake is van ernstige staatsrechtelijke bezwaren. De meeste
bezwaren hebben een nogal «technisch» en dus oplosbaar karakter. Ter
verificatie van het eigen standpunt heeft de BC AR zich verstaan met
prof. mr. F. A. M. Stroink, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniver–
siteit Limburg, en hem gevraagd te willen bezien in hoeverre er staats–
rechtelijke bezwaren bestaan tegen een directe adviesrelatie tussen
parlement en adviesorganen.

De heer Stroink komt in zijn advies (zie bijlage) tot de conclusie dat
dergelijke barrières eigenlijk niet bestaan. Samenvattend is hij van
oordeel dat er staatsrechtelijk geen bezwaren zijn aan te voeren tegen
rechtstreekse advisering door adviesorganen aan het parlement (in casu
de Tweede Kamer). De bevoegdheid van de Tweede Kamer advies te
vragen hoeft niet af te doen aan de ministeriële verantwoordelijkheid
voor het goed functioneren van de adviesorganen. Bij een wettelijke
regeling van een dergelijke bevoegdheid van de Tweede Kamer zijn
verschillende modaliteiten mogelijk. Het is aan te bevelen niet een
ongeclausuleerde bevoegdheid aan de Tweede Kamer te geven.

Een rechtstreekse advisering aan de Tweede Kamer versterkt de
positie van die Kamer en kan leiden tot een meer dualistische verhouding
tussen regering en parlement.

Het is niet aan te bevelen adviesorganen geheel los te koppelen van de
regering en slechts aan het parlement advies te laten uitbrengen.

De BC AR is op grond van het voorgaande in de grootst mogelijke
meerderheid van oordeel dat het parlement in de gelegenheid gesteld
dient te worden rechtstreeks advies te vragen aan adviesorganen.

De BC AR is tevens van oordeel dat daarvoor de nodige middelen ter
beschikking gesteld dienen te worden. In de werkplannen en begrotingen
van adviesorganen dient derhalve een zekere ruimte te worden vrijge–
houden ten behoeve van eventuele adviesaanvragen door het parlement.

De BC AR is in dit verband van mening dat de figuur waarin het
kabinet wetsvoorstellen bij de Kamer indient en vervolgens adviesor–
ganen de Kamer daarover adviseren68, niet goed te verenigen valt met de
voorgestelde werkwijze van jaarlijkse bespreking van werkplannen van
adviesorganen. Niet alleen kan het kabinet uiteraard het recht zich te
laten adviseren niet ontzegd worden, maar het zou bovendien betekenen
dat adviesorganen in feite adviesorganen van het parlement worden. Het
parlement zou daarmee dan tevens de verantwoordelijkheid op zich
dienen te nemen voor de samenstelling van de adviesorganen en voor de
opstelling van de jaarlijkse werkprogramma's van de adviesorganen, in
overleg met deze adviesorganen en in reactie op de voornemens van de
regering. Naar de mening van de BC AR levert dit grote praktische
bezwaren op omdat een dergelijke werkwijze een enorme belasting voor
het parlement met zich mee zou brengen.

De BC AR is van mening dat de voorgestelde jaarlijkse bespreking van
werkplannen van adviesorganen, gekoppeld aan de principiële en
materiële mogelijkheid van de Kamer om rechtstreeks advies te vragen
aan adviesorganen, het de Kamer mogelijk maakt de regering beter
tegenspel te (kunnen) bieden, zonder dat hierdoor regering of parlement
extra belast worden.

Om rechtstreekse advisering aan het parlement mogelijk te maken
dient de besluitvorming over een dergelijke adviesaanvraag in het
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Reglement van Orde te worden geregeld. Dat zou kunnen door een
nieuw lid toe te voegen aan art. 87 RvO dat het aanvangstijdstip van de
algemene beraadslaging over een wetsvoorstel regelt. In dit artikel wordt
in het derde lid geregeld dat de Kamer, op voorstel of na ingewonnen
advies van de commissie in welker handen het betreffende wetsvoorstel
is gesteld, kan besluiten een debat op hoofdlijnen te houden alvorens
met de schriftelijke voorbereiding een aanvang zal worden gemaakt.

Een toe te voegen vierde lid zou als volgt kunnen luiden:
De Kamer kan, op voorstel of na ingewonnen advies van de commissie,

als uitkomst van de beraadslaging zoals bedoeld in het voorgaande lid,
besluiten één of meer adviesorganen van de regering advies te vragen.
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De BC AR heeft besloten haar conclusies en aanbevelingen in de vorm
van beslispunten aan de Kamer voor te leggen.

1. Alle bestaande adviesorganen, met uitzondering van de in de
Grondwet genoemde Raad van State, worden opgeheven.

De bij of krachtens wet ingestelde adviesorganen dienen bij wet te
worden opgeheven. Binnen 3 jaar dienen daartoe strekkende wetsvoor–
stellen door de Kamer behandeld te worden.

De niet bij of krachtens wet ingestelde adviesorganen dienen op zo
kort mogelijke termijn te worden opgeheven, doch uiterlijk binnen 3 jaar.
Zo mogelijk dienen reeds in de toelichtingen op de komende begrotingen
voor 1993/1994 hiervoor concrete stappen te worden aangegeven.

2. Advies en overleg dienen gescheiden te worden.
Waar dit nog niet mogelijk is moet in elk geval een begin gemaakt

worden met de voorbereiding van een dergelijke scheiding.

3. Per ministerie wordt zoveel mogelijk met één adviesorgaan
volstaan. Slechts op grond van zwaarwegende argumenten kan hiervan
worden afgeweken.

4. Elk adviesorgaan wordt periodiek beoordeeld op basis van een
deugdelijke (zelf)evaluatie aan de hand van de criteria en vormvoor–
schriften zoals vermeld in de «Aanwijzingen inzake externe adviesor–
ganen» uit 1987.

5. Adviesorganen bestaan uit een beperkt aantal onafhankelijke
deskundigen op de verschillende beleidsterreinen waarop het ministerie
actief is.

Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met deskundigheid
ten aanzien van belangen van doelgroepen op de desbetreffende beleids–
terreinen.

6. Elk adviesorgaan wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat
van beperkte omvang en voorzien van toereikende middelen ten einde ad
hoc over de vereiste expertise te kunnen beschikken.

7. Elk adviesorgaan dient een werkprogramma op te stellen. Het
werkprogramma wordt door de regering ter kennis van de Kamer
gebracht en na overleg met de Kamer vastgesteld.

8. De intersectorale advisering wordt de verantwoordelijkheid van een
intersectoraal adviesorgaan onder verantwoordelijkheid van het minis–
terie van Algemene Zaken. In samenspraak met de Minister-President
stelt het intersectorale adviesorgaan een werkprogramma op en brengt
dit ter kennis aan de Kamer.

Het intersectorale adviesorgaan adviseert, de planbureaus leveren
daarvoor de (cijfermatige en empirische) onderbouwing.

9. Het opstellen van adviesaanvragen ten departemente wordt
eveneens aan een termijn gebonden.

Bij overschrijding van die termijn wordt de Kamer ingelicht en worden
de redenen voor de vertraging aangegeven.

10. Advisering wordt aan termijnen gebonden. Na verstrijking van de
afgesproken termijn wordt de parlementaire behandeling van het desbe–
treffende beleidsonderdeel zonder vertraging voortgezet.
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11. De standpuntbepaling van de regering over uitgebrachte adviezen
dient aan een termijn te worden gebonden.

Bij overschrijding van die termijn wordt de Kamer ingelicht en worden
de redenen voor de vertraging aangegeven.

12. Met uitzondering van de Raad van State worden wettelijke
verplichtingen om advies te vragen afgeschaft en omgezet in de
bevoegdheid advies te vragen.

13. Ongevraagde advisering blijft mogelijk, maar vormt geen substan–
tieel deel van het advieswerk.

14. De adviesraden kunnen op verzoek rechtstreeks adviseren aan het
parlement.

Hiertoe wordt een nieuw, vierde lid toegevoegd aan art. 87 van het
Reglement van Orde:

De Kamer kan, op voorstel of na ingewonnen advies van de commissie,
als uitkomst van de beraadslaging zoals bedoeld in het voorgaande lid,
besluiten één of meer adviesorganen van de regering advies te vragen.

15. Leden van de Eerste en Tweede Kamer kunnen geen zitting
hebben in adviesorganen.

16. De in te stellen overlegstructuur op de ministeries is de verant–
woordelijkheid van de betreffende minister. De technische faciliteiten
voor de overlegstructuur worden geleverd door de overheid. De kosten
voor deelname aan het overleg worden in principe gedragen door de
belanghebbenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen
zelf.

17. Resultaten van overleg met consequenties voor de beleidsontwik–
keling, respectievelijk het gevoerde beleid, worden ter kennis van de
Kamer gebracht.

18. Het functioneren van de organen van de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie dient op korte termijn geëvalueerd te worden.

19. De Kamer verzoekt de regering om uiterlijk over 3 jaar de Kamer
een overzicht te doen toekomen over de stand van zaken met betrekking
tot de sanering van de externe advies– en overlegstructuur.

De concrete vraagpunten van de commissie Deetman (zie hoofdstuk 1)
kunnen nu als volgt beantwoord worden:

«049: Een andere mogelijkheid is het streven naar het voorkomen van
het horen van dezelfde instellingen en organisaties zowel door de
regering als door de Kamer».

Indien de voorstellen van de BC AR ten aanzien van de scheiding
tussen advies en overleg worden overgenomen, dan worden instellingen
en organisaties, wanneer het gaat over concrete beleidsvoornemens die
het kabinet de Kamer heeft voorgelegd, gehoord door de Kamer.

De regering kan zich over deze beleidsvoornemens laten adviseren
door onafhankelijke deskundigen en kan overleg plegen met instellingen
en organisaties over uitvoering van beleid of implementatievraagstukken.

«049-a: ... de Kamer (raadpleegt) de wettelijke adviesorganen over
wetgeving».
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De BC AR stelt met de grootst mogelijke meerderheid voor het
parlement de mogelijkheid te geven reohtstreeks advies te vragen aan
adviesorganen.

De BC AR is echter tevens van oordeel dat het niet aan te bevelen is
adviesorganen geheel los te koppelen van de regering en uitsluitend aan
het parlement advies te laten uitbrengen.

«049-b: De wettelijke adviesorganen worden wel door de regering
gehoord, maar belanghebbenden en maatschappelijke organisaties
worden alleen door de Kamer gehoord».

Zie voor de beantwoording van dit vraagpunt het antwoord onder
vraagpunt 049.

«050: Een vierde mogelijkheid bestaat in het (...) systematisch nalopen
van alle wettelijke verplichtingen tot adviesaanvragen op de wense–
lijkheid de verplichting te vervangen door een bevoegdheid, en/of de
advisering op termijn te kunnen stellen. Ook hier zou de termijn fataal
dienen te zijn. Dit zou voor alle adviesorganen moeten gelden, met
inbegrip van de Raad van State. Zonodig zouden de te stellen termijnen
kunnen worden gedifferentieerd per adviesorgaan».

De BC AR stelt voor om zowel aan het uitbrengen van adviezen een
termijn te stellen, als, met uitzondering van de Raad van State, de wette–
lijke verplichting advies te vragen te vervangen door de bevoegdheid
advies te vragen.

«069: Een nieuwe operatie bestaansrecht en werkwijze adviesorganen
dient te worden ingezet (...).»

Indien de voorstellen van de BC AR met betrekking tot het opheffen
van de bestaande, respectievelijk het instellen van nieuwe adviesorganen
worden overgenomen (zie punt 1, 3, en 8 van de aanbevelingen en
conclusies), dan vindt de facto een «operatie bestaansrecht en werkwijze
adviesorganen» plaats. Ook ten aanzien van de organen van de Publiek–
rechtelijke Bedrijfsorganisatie dient naar het oordeel van de BC AR een
dergelijke operatie te worden ingezet.

«070: Als Kamerleden betrokken zijn bij organen die hetzij op grond
van de wet hetzij feitelijk regering (en eventueel parlement) over
bepaalde onderwerpen adviseren dienen zij niet ook nog eens in de
Kamer deel te nemen aan de beraadslagingen over dat onderwerp.»

De BC AR is van oordeel dat leden van de Eerste en Tweede Kamer
geen zitting kunnen hebben in adviesorganen.
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4 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Adviseren aan de overheid Staatsuit–
geverij, Den Haag 1977.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Externe adviesorganen van de centrale
overheid Beschrijvingen, ontwikkelingen, aanbevelingen. Staatsuitgeverij, Den Haag 1977.
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BIJLAGE STAATSRECHTELIJKE CONSEQUENTIES VAN RECHTSTREEKSE
ADVISERING AAN HET PARLEMENT

Prof. mr. F. A. M. Stroink
Hoogleraar bestuursrecht
Rijksuniversiteit Limburg

Advies aan de bijzondere commissie Vraagpunten Adviesorganen.

1. Mij is gevraagd wat de staatsrechtelijke consequenties zijn van:
a. de mogelijkheid van rechtstreekse advisering door adviesorganen

aan het parlement, en
b. de mogelijkheid van advisering door adviesorganen uitsluitend aan

het parlement en dus niet aan de regering.
Behalve aan de puur staatsrechtelijke consequenties, zal ik ook enige

aandacht besteden aan de argumenten pro en contra en aan uitvoerings–
modaliteiten en –problemen.

In 2 zal ik kort ingaan op de betekenis van art. 79 Grondwet (GRW) dat
handelt over adviesorganen

In 3 bespreek ik art. 73 Grw dat gaat over de adviseringstaak van de
Raad van State. Dit is van belang voor ons onderwerp omdat sedert een
aantal jaren de Raad van State rechtstreeks aan de Tweede Kamer
adviseert inzake initiatief wetsvoorstellen.

In 4 komt de beantwoording van vraag a aan de orde; in 5 de beant–
woording van vraag b.

In 6 tenslotte staan de conclusies.

2. Art. 87 Grw 1972 luidde: «De instelling van vaste colleges van
advies en bijstand aan de Regering geschiedt krachtens de wet, die
tevens regelen inhoudt omtrent hun benoeming, samenstelling,
werkwijze en bevoegdheid.»

Deze bepaling was in 1922 ingevoerd om het parlement greep te laten
houden op de adviescolleges. Het artikel moet gelezen worden - zo blijkt
ook uitdrukkelijk bij de grondwetsherziening 1983 - als een beperking
van de bevoegdheid van de regering. Het artikel stond niet in de weg aan
het in het leven roepen van adviescolleges die ook aan het parlement
adviseren.

Het huidige art. 79 Grw luidt:
«1. Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van

het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.
2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze

colleges.
3. Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan

adviserende taken worden opgedragen.»

In de nota naar aanleiding van het eindverslag (TK 1980-1981, 16 040
(R 1141), nr. 13, p. 3) merkt de regering op dat zij het wenselijk acht de
bestaande mogelijkheid voor de wetgever om adviescolleges de
bevoegdheid te geven ook aan het parlement te laten adviseren, te conti–
nueren. Deze mogelijkheid heeft een nader accent gekregen door het
schrappen van de woorden «aan de Regering.»

Art. 79 Grw 1983 staat dus, evenals art. 87 Grw 1972, niet in de weg
aan het mogelijk maken dat adviescolleges ook rechtstreeks aan het
parlement adviseren.

3. Art. 84, eerste lid Grw 1972 luidde:
«De Koning brengt ter overweging bij de Raad van State alle

voorstellen door hem aan de Staten-Generaal te doen of door deze aan
hem gedaan, alsmede alle algemene maatregelen van bestuur.»
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Op grond van dit artikel adviseerde Raad van State uitsluitend aan de
regering. Sinds 1983 luidt art. 73, eerste lid Grw:

«De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt gehoord over
voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van
bestuur, alsmede over voorstel tot goedkeuring van verdragen door de
Staten-Generaal. In bij de wet te bepalen gevallen kan het horen
achterwege blijven.»

Met deze wijziging is uitdrukkelijk beoogd het mogelijk te maken dat
de Raad van State ook kan adviseren aan de Staten-Generaal.

Art. 15 Wet op de Raad van State, in werking getreden op 1 augustus
1989, luidt als volgt:

«1. De Tweede Kamer der Staten-Generaal hoort de Raad over de bij
haar door een of meer leden aanhangig gemaakte voorstellen van wet,
voordat zij deze in behandeling neemt.

2. In de gevallen waarin de Tweede Kamer zulks nodig oordeelt, hoort
zij de Raad voorts omtrent de in het eerste lid bedoelde voorstellen,
nadat deze in behandeling zijn genomen.

3. Het bepaalde in eerste en tweede lid is van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van de Staten-Generaal in verenigde verga–
dering.»

Deze veranderde positie van de Raad van State heeft gevolgen gehad
voor de positie van adviesorganen met betrekking tot initiatiefwetsvoor–
stellen. Zie hierna.

4. Staatsrechtelijk zie ik geen enkel bezwaar tegen rechtstreekse
advisering door adviesorganen aan het parlement. Met name zie ik niet in
dat het inbreuk zou maken op het beginsel van de politieke ministeriële
verantwoordelijkheid. De minister is verantwoordelijk hoe hij omgaat met
een aan hem uitgebracht advies. Datzelfde geldt voor het parlement. Het
adviesorgaan zelf is verantwoordelijk voor zijn eigen advies; niet de
minister. Wel kan men de minister een zekere verantwoordelijkheid
toedichten voor het functioneren van een adviesorgaan in het algemeen.
Mocht een orgaan slecht functioneren dan kan dat voor de minister
reden zijn iets te doen aan de inrichting, werkwijze of samenstelling van
het orgaan voorzover hij daartoe bevoegd is.

Het mogelijk maken van rechtstreekse advisering aan de Staten–
Generaal verstevigt de positie van het parlement. Het doorbreekt het
kennismonopolie van de bureaucratie, maakt het parlement minder
afhankelijk van de regering en maakt het mogelijk dat het parlement
beter onderbouwde beleidsinitiatieven tot stand brengt.

Bij brief van 7 februari 1990 (TK 1989-1990 21 300 III) beschrijft de
Minister van Binnenlandse Zaken onder meer de huidige situatie inzake
advisering door adviesorganen inzake initiatiefvoorstellen en voert zij een
aantal bezwaren aan tegen verdere uitbreiding van adviesbevoegdheden
van regeringsadviescolleges ten behoeve van de Staten-Generaal.

Met betrekking tot advisering inzake initiatiefwetsvoorstellen wordt het
volgende opgemerkt: «In de instellingsregelingen van nieuwe, perma–
nente externe adviesorganen, alsmede bij (ingrijpende) wijzigingen van
bestaande instellingsregelingen wordt de bevoegdheid van het betrokken
adviesorgaan vastgelegd de Tweede Kamer op verzoek te adviseren over
de bij die Kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet
(Aanwijzing 8.1.).

Indien de instellingsregeling dateert van vóór de vaststelling van deze
«Aanwijzingen» en derhalve de bevoegdheid rechtstreeks de Tweede
Kamer te adviseren over initiatief-voorstellen ontbreekt, wordt de
volgende gedragslijn gevolgd: over initiatief-voorstellen van wet wordt,
nadat zij aanhangig zijn gemaakt, en indien daarom door de Tweede
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Kamer wordt gevraagd, door de minister wie het rechtstreeks aangaat
adviezen ingewonnen bij die adviesorganen die de minister zelf zou
horen indien het een regeringsontwerp betrof. De ontvangen adviezen
worden terstond doorgezonden aan de Tweede Kamer en aan de initi–
atiefnemer(s) (Aanwijzing 8.2.).»

Uit het bovenstaande blijkt dat de veranderde positie van de Raad van
State invloed heeft gehad op de positie van adviesorganen bij initiatief–
wetsvoorstellen. Nu de advisering door adviesorganen aan de Tweede
Kamer bij initiatiefwetsvoorstellen onomstreden is, moeten er wel heel
sterke argumenten zijn om een verdere adviesbevoegdheid tegen te
houden Hierna zal blijken dat de argumenten van de minister niet heel
sterk zijn. Ik zal hierna punt voor punt op de argumenten van de minister
ingaan.

In de eerste plaats merkt de minister op dat een ongeclausuleerde
bevoegdheid het parlement te adviseren tot onduidelijkheden kan leiden
in de positie van de regeringsadviesorganen, die tot taak hebben op hun
terrein hun onafhankelijke bijdrage aan de beleidsvorming te leveren.
Wanneer, aldus de minister, naast de regering (of een minister)
opdrachtgevers vanuit het parlement zouden komen kan dit op
gespannen voet komen met de ministeriële verantwoordelijkheid voor
een goed functioneren van deze adviesorganen. Dit argument lijkt mij
enigszins gezocht. Uiteraard moeten aan de adviesorganen wel meer
middelen worden toegekend om de uitbreiding van hun taak aan te
kunnen. Een ongeclausuleerde bevoegdheid aan het parlement te
adviseren lijkt niet verstandig. In de eerste plaats ligt het voor de hand
alleen de Tweede Kamer de bevoegdheid te geven advies te vragen en
niet ook de Eerste Kamer. Dit gelet op het verschil in positie, taak en
bevoegdheden van beide Kamers. In de tweede plaats kan er een
beperking worden aangebracht in het soort zaken waarover advies
gevraagd kan worden (bijv. alleen op hoofdpunten van beleid). Een
dergelijke beperking kan in de wet zelf worden geformuleerd, maar het
kan ook aan de Tweede Kamer zelf worden overgelaten dit te regelen in
het Reglement van Orde. In de derde plaats kunnen er in het Reglement
van Orde ook procedurele beperkingen worden aangebracht (bijv. een
bepaald minimum aantal leden moeten verzoeken om het advies). Bij een
prudent gebruik van de bevoegdheid door de Tweede Kamer en in goed
overleg met de minister, met name bij de begrotingsbehandeling voor
wat betreft de middelen van adviesorganen, lijkt mij een goed functio–
neren van de adviesorganen niet in het gedrang te komen en derhalve
ook niet de ministeriële verantwoordelijkheid voor dat goede functio–
neren.

In de tweede plaats wijst de minister op de Wet openbaarheid van
bestuur. Het parlement kan nu reeds kennis nemen van gevraagde en
ongevraagde adviezen, aldus de minister. Dit is echter wel mosterd na de
maaltijd. Het gaat er nu juist om dat de Tweede Kamer in een vroegtijdig
stadium over de informatie beschikt om zelf beleidsinitiatieven te kunnen
ontplooien. Daarvoor is nodig dat de Kamer zelf de adviesopdrachten
formuleert.

In derde plaats wijst de minister erop dat het parlement in voorkomend
geval de regering kan verzoeken een advies aan een adviesorgaan te
vragen. Dergelijke verzoeken worden welwillend bezien en doorgaans
gehonoreerd. Voor een beter evenwicht tussen regering en parlement
lijkt het beter dat het parlement niet afhankelijk is van de welwillendhied
van de minister, maar over eigen bevoegdheden beschikt.

Het is van groot belang dat de Kamer ook buiten initiatiefwetsvoor–
stellen om adviezen kan vragen. Niet ieder beleidsvoornemen behoeft te
worden gerealiseerd via wetgeving. Bovendien kan advisering er toe
leiden dat er nu juist geen initiatiefvoorstel wordt mgediend

In de vierde plaats wijst de minister erop dat er problemen kunnen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 427, nr. 30 38



ontstaan bij een samenloop van adviesaanvragen van de regering en van
het parlement bij één adviesorgaan of verschillende adviesorganen over
hetzelfde onderwerp. Welnu, ik zie niet goed in wat hier het probleem is.
Het adviesorgaan adviseert van uit zijn eigen deskundigheid en op eigen
gezag. Het is voorts aan de minister en aan het parlement hoe zij
omgaan met die adviezen.

Een volgend bezwaar dat de minister noemt is dat er problemen
kunnen ontstaan ten aanzien van het benoemingsbeleid bij een situatie
waarin zowel parlement als regering bevoegd zijn adviezen te vragen aan
een adviesorgaan. Dit bezwaar wordt niet nader uitgewerkt. Ik zie ook
hier niet wat nu het echte probleem is.

Vervolgens merkt de minister op dat het aantal adviesaanvragen sterk
zou kunnen toenemen met alle gevolgen daarvan voor de bewerktuiging
en financiering van de adviesorganen. Hiervoor heb ik al aangegeven dat
er clausuieringen kunnen worden aangebracht in de bevoegdheid advies
te vragen. Overigens: indien men het parlement een sterkere positie
tegenover de regering wil geven, mag dat ook wel iets kosten.

Een laatste bezwaar van de minister is dat uitbreiding van adviesbe–
voegdheid zal leiden tot (omvangrijke) aanpassingswetgeving van instel–
lingsregelingen. Ook dit bezwaar lijkt mij zeer overtrokken. De wetgeving
kan betrekkelijk eenvoudig worden aangepast door middel van een aantal
standaardformuleringen. Het zou overigens elegant zijn tegenover èn
parlement èn adviesorganen de wetgeving nu reeds te wijzigen voorzover
het advisering van initiatiefwetsvoorstellen betreft.

De minister noemt zijn bezwaren van staatsrechtelijke en praktische
aard. Ik concludeer dat het alleen gaat om bezwaren van praktische aard.
Deze bezwaren van practische aard zijn echter oplosbaar. Wellicht is er
eerder sprake van een zekere onwil van de kant van de minister.

5. De mogelijkheid externe adviesorganen geheei los te koppelen van
de regering en voortaan slechts alleen advies te laten uitbrengen aan de
Staten-Generaal lijkt mij minder wenselijk. Staatsrechtelijk kan het wel,
althans indien er een formeel wettelijke basis is. De formele wetgever
kan veel, maar verstandig is het niet. Bij het initiëren van wetgeving dient
de regering toch ook over de nodige adviezen te kunnen beschikken. Het
gaat om een samenspel tussen regering en Staten-Generaal waarbij het
gewenst dat beide organen over de nodige en gewenste informatie
kunnen beschikken.

6. Staatsrechtelijk zijn er geen bezwaren aan te voeren tegen recht–
streekse advisering door adviesorganen aan het parlement (in casu de
Tweede Kamer). Een bevoegdheid van de Tweede Kamer advies aan te
vragen behoeft niet af te doen aan de ministeriële verantwoordelijkheid
voor het goed functioneren van de adviesorganen. Bij een wettelijke
regeling van een dergelijke bevoegdheid van de Tweede Kamer zijn
verschillende modaliteiten mogelijk. Het is aan te bevelen niet een
ongeclausuleerde bevoegdheid aan de Tweede Kamer te geven.

Een rechtstreekse advisering aan de Tweede Kamer versterkt de
positie van die Kamer en kan leiden tot een meer dualistische verhouding
tussen regering en parlement.

Het is niet aan te bevelen adviesorganen geheel los te koppelen van de
regering en slechts alleen aan het parlement advies te laten uitbrengen.

prof. mr. F. A. M. Stroink
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OVERZICHT EXTERNE ADVIESRADEN PER DEPARTEMENT 1987
en 1992

BRONNEN:
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Overzicht adviesorganen van de

centrale overheid 1987, Den Haag 1987

DAAD, Winschoten 15juli 1992

BEWERKING:
Drs. G. J. Oldersma
Vakgroep Vrouwenstudies
Rijksuniversiteit Leiden
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Bijlage Organogram Verkeer en Waterstaat

Minister
Advies

Raad voor verkeer en
waterstaat

Commissie verkeersinfra–
structuur

Commissie waterbeheer en
noordzee-aangelegen–
heden

Commissie personen–
vervoer

Commissie goederen–
vervoer

Commissie oppervlakte–
delfstoffen

Commissie post en
telecommunicatie

Raad voor de verkeersvei–
ligheid

Staatscommissie voor de
waterstaatswetgeving

Technische commissie
grondwaterbeheer

Rubriceringscommissie
gevaarlijke stoffen

Overleg

Overlegorgaan verkeers–
infrastructuur

Overlegorgaan waterbe–
heer en noordzee-aangele–
genheden

Overlegorgaan (bedrijfs–
matig) personenvervoer

Overlegorgaan goederen–
vervoer

Overlegorgaan oppervlak–
tedelfstoffen

Overlegorgaan post en
telecommunicatie

Overlegorgaan verkeers–
veiligheid

Onafhankelijke deskundigen Belangengroepen
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MOTIE PATIJN 1984

TK 1983-1984, 17353, nr. 11
UCV 19maart. 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat medio 1984 het eindrapport van de projectgroep
externe advisering zal worden aangeboden:

verzoekt de regering, bij haar definitieve standpuntbepaling over dit
rapport ervan uit te gaan dat adviesorganen:

- alleen bij of krachtens wet kunnen worden ingesteld;
- dienen te voldoen aan regels van openbaarheid en onafhanke–

lijkheid;
- ook aan de Staten-Generaal gevraagd of ongevraagd advies moeten

kunnen uitbrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Patijn
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BRIEF MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 7 FEBRUARI
1990

(TK 1990-1991, 21 300 III, nr. 6)
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 februari 1990

Tijdens de mondelinge behandeling op 7 december 1989 van
hoofdstuk III (Algemene Zaken) van de rijksbegroting voor 1990 heeft de
Minister-President naar aanleiding van vragen van de afgevaardigde
mevrouw Kalsbeek Jasperse over uitbreiding van adviesbevoegdheden
van regeringsadviesorganen ten behoeve van de Staten-Generaal,
toegezegd dat de Minister van Binnenlandse Zaken nader op deze vragen
in zal gaan. Bij deze voldoe ik gaarne aan deze toezegging.

1. Huidige situatie

Alvorens op het vraagstuk van uitbreiding van de adviesbevoegdheden
van regeringsadviesorganen ten behoeve van de Staten-Generaal in te
gaan, Is het nuttig een kort overzicht te geven van de mogelijkheden die
reeds nu bestaan voor regeringsadviesorganen de Staten-Generaal te
adviseren en door de Staten-Generaal gehoord te worden.

a. advisering over initiatief-voorstellen

In de Aanwijzingen inzake externe adviesorganen (Algemene Aanwij–
zingen voor de Rijksdienst nr. 1) wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de
relatie tussen externe adviesorganen en de Staten-Generaal. In de instel–
lingsregelingen van nieuwe, permanente externe adviesorganen, alsmede
bij (ingrijpende) wijzigmgen van bestaande instellingsregelingen wordt de
bevoegdheid van het betrokken adviesorgaan vastgelegd de Tweede
Kamer op verzoek te adviseren over bij die Kamer aanhangig gemaakt
initiatiefvoorstellen van wet (Aanwijzing 8.1).

Indien de instellingsregeling dateert van vóór de vaststelling van deze
«Aanwijzingen» en derhalve de bevoegdheid rechtsteeks de Tweede
Kamer te adviseren over initiatief-voorstellen ontbreekt, wordt de
volgende gedragslijn gevolgd: over initiatief-voorstellen van wet wordt,
nadat zij aanhangig zijn gemaakt. en indien daarom door de Tweede
Kamer wordt gevraagd, door de minister wie het rechtstreeks aangaat
adviezen ingewonnen bij die aviesorganen die de minister zelf zou horen
indien het een regeringsontwerp betrof. De ontvangen adviezen worden
terstond doorgezonden aan de Tweede Kamer en aan de initiatief–
nemer(s) (Aanwijzing 8.2).

b. Horen van adviesorganen door de Staten-Generaal

Op de contacten tussen externe adviesorganen en kamercommissies
zijn de Aanwijzingen inzake contacten tussen kamercommissies en
ambtenaren en tussen kamercommissies en regeringsadviescolleges
(Algemene Aanwijzingen voor de Rijksdienst nr. 3) van toepassing. Ten
aanzien van het horen van externe adviesorganen moet onderscheid
worden gemaakt tussen twee situaties: Indien een kamercommissie een
adviesorgaan wil horen over uitgebrachte adviezen wordt een dergelijk
verzoek door de minister voor inwilliging aan het betrokken adviesorgaan
voorgedragen. De minister kan bij het contact aanwezig zijn en wordt in
ieder geval over het contact geïnformeerd (Aanwijzingen 4.2.a, 4.2.b en
4.2.c). Indien een kamercommissie echter een adviesorgaan wil horen
over nog in voorbereiding zijnde adviezen of zelf rechtstreeks een advies–
aanvrage aan het adviesorgaan wil richten, wordt in aanwijzing 4.3. en
4.4. aan de minister een beslissende rol toegekend. De minister beslist of
hij het verzoek van de kamercommissie advies te vragen, overneemt en
de adviesaanvrage doorleidt aan het adviesorgaan. Doorgaans worden
dergelijke verzoeken ingewilligd.
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Met uitzondering van de advisering over initiatief-voorstellen, zijn
derhalve externe adviesorganen niet bevoegd de Staten-Generaal recht–
streeks te adviseren. Deze rechtstreekse adviesbevoegdheid ontbreekt in
de instellingsregelingen van adviesorganen. Eén instellmgsregeling, n.l.
de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling (Stb. 1987, 239}
kent wel een uitdrukkelijke bepaling over advisering, anders dan over
initiatief-voorstellen, aan de Staten-Generaal. Artikel 3, derde lid, luidt
als volgt:

«3. Aan een sectorraad kunnen adviezen worden gevraagd door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, terzake van bij die Kamer aanhangig
gemaakte initiatief-voorstellen van wet. Andere adviezen kunnen door
deze Kamer danwel door de Eerste Kamer aan een sectorraad worden
gevraagd door bemiddeling van Onze Minister.»

c. Beschikbaarheid van uitgebrachte adviezen

De Staten-Generaal kunnen beschikken over de adviezen, die aan de
regering zijn uitgebracht. Adviezen van externe adviesorganen worden
ingevolge art. 3, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb.
1978, 581) uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze zijn ontvangen, door de
zorg van de minister wie het rechtstreeks aangaat, openbaar gemaakt. In
veel gevallen worden deze adviezen door de betrokken minister ook
rechtstreeks aan de Staten-Generaal gezonden. Indien de adviezen
betrekkmg hebben op regeringswetsvoorstellen, worden deze ingevolge
artikel 80, tweede lid, van de Grondwet aan de Staten-Generaal
overgelegd.

2. Bezwaren tegen verdere uitbreiding adviesbevoegdheden van
regeringsadviescolleges ten behoeve van de Staten-Generaal

In de parlementaire discussies over de rapporten van de
Commissie-Van der Ploeg is de vraag van een rechtstreekse adviesrelatie
tussen regeringsadviesorganen en het parlement uitvoerig aan de orde
geweest. Het toenmalige kabinet heeft zich bij die gelegenheid uitdruk–
kelijk uitgesproken tegen de motie-Patijn, waarin heel in het algemeen
om een dergelijke rechtstreekse adviesrelatie werd gevraagd (Kamerstuk
II, 17 353, nr. 11). De bezwaren die in die discussie tegen het openen
van een rechtstreekse adviesrelatie naar het parlement werden aange–
dragen, zijn staatsrechtelijk en praktisch van aard. Deze zijn kort samen–
gevat de volgende:

- Een ongeclausuleerde adviesbevoegdheid het parlement te
adviseren kan tot onduidelijkheden leiden in de positie van de regerings–
adviesorganen, die tot taak hebben op hun terrein hun onafhankelijke
bijdrage aan de beleidsvorming te leveren. Wanneer naast de regering
(of een minister) opdrachtgevers vanuit het parlement zouden komen,
kan dit op gespannen voet komen met de ministeriële verantwoorde–
lijkheid voor een goed functioneren van deze adviesorganen;

- Door de goede openbaarheidsregeling kan het parlement reeds
thans kennis nemen van de gevraagde en ongevraagde adviezen;

- Het parlement kan in voorkomend geval de regering verzoeken een
advies aan een adviesorgaan te vragen. Dergelijke verzoeken worden
welwillend bezien en doorgaans gehonoreerd;

- Er kunnen problemen ontstaan bij een samenloop van adviesaan–
vragen van de regering en van het parlement bij één adviesorgaan of
verschillende adviesorganen over het zelfde onderwerp;

- Bij een situatie waarin zowel parlement als regering bevoegd zijn
adviezen te vragen aan een adviesorgaan, kunnen problemen onttstaan
ten aanzien van het benoemingsbeleid;
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- Het aantal adviesaanvragen zou sterk kunnen toenemen met alle
gevolgen daarvan voor de bewerktuiging en financiering van de adviesor–'
ganen;

- Uitbreiding van adviesbevoegdheid zal leiden tot (omvangrijke)
aanpassingswetgeving van instellingsregelingen.

Volledigheidshalve wijs ik nog op de discussies die over het zelfde
onderwerp hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de bespreking in
uw Kamer van hoofdstuk 4 «Rol officiële adviesorganen» van het rapport
van de Commissie Onderzoek van de organisatie en de werkwijze der
Kamer en het kabinetsstandpunt op dat rapport (Kamerstukken II,
19 336, nrs. 1 en 5) in juni 1986.

3. Regeerakkoord

De uitbreiding van adviesbevoegdheden van regeringsadviesorganen
ten behoeve van de Staten-Generaal is één van de onderwerpen,
waarvan in paragraaf XX «Grondwetsherziening en onderwerpen m.b.t.
staatkundige en staatsrechtelijke vernieuwing» van het regeerakkoord
wordt gesteld dat deze nadere bestudering behoeven.

Aan het vraagstuk van de verhouding regeringsadviesorganen -
parlement zijn zowel staatsrechtelijke als praktische problemen
verbonden. Deze zijn eerder aangeduid. Ik wil niet zeggen dat ik al deze
bezwaren deel. Wel zouden praktische nadelen kunnen opwegen tegen
de voordelen, die overigens in de huidige situatie materieel ook bereikt
kunnen worden.

In de bijdrage van mevrouw Kalsbeek-Jasperse is met name aandacht
gevraagd voor de mogelijke bijdrage die externe advisering zou kunnen
leveren door beleidsevaluatie aan de controlerende taak van het
parlement. Gezien deze invalshoek wil ik u de suggestie doen het
vraagstuk van de uitbreiding van de adviesbevoegdheid ten behoeve van
de Staten-Generaal te betrekken bij de werkzaamheden van de door uw
Presidium voorgestelde bijzondere commissie inzake staatkundige,
bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing.

Vanzelfsprekend ben ik gaarne bereid over dit onderwerp met u nader
in overleg te treden.

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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Adviesverplichting

BC AR

Doelgroep

Doelgroepenadviesorgaan

Horizonbepaling

Interdepartementaal

Intersectoraal

Onafhankelijke deskundigen

Termijnstelling

Zelfevaluatie

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Verkorte notatie van «wettelijke verplichting tot het vragen van
advies». De term heeft niet de betekenis van een verplichting tot
het geven van advies, maar omgekeerd een verplichting tot het
vragen van advies.

Gebruikelijke afkorting van bijzondere commissie Vraagpunten
Adviesorganen.

Deel van de bevolking dat als collectiviteit onderwerp kan zijn van
overheidsbeleid. Bijvoorbeeld ouderen, jongeren, gehandicapten,
etnische minderheden en dergelijke.
Adviesorgaan, vaak bestaande uit vertegenwoordigers van een
specifieke doelgroep, met als taak de overheid te adviseren over
beleid met betrekking tot deze doelgroep.

Het stellen van een termijn aan het bestaan van een adviesorgaan
(zie ook termijnstelling).

Zaken die op meerdere beleidsterreinen betrekking hebben en
waarvan min of meer duidelijk is welk ministerie het voortouw zou
dienen te nemen. Bijvoorbeeld de Waddenzee. Hieraan zitten vele
aspecten: economie, milieu, toerisme etcetera. Het lijkt echter voor
de hand te liggen dat VROM er meer mee te maken heeft dan
andere ministeries en derhalve als eerst verantwoordelijk ministerie
zou kunnen gelden.

Onderwerpen die betrekking hebben op meerdere ministeries,
maar waarvan niet op voorhand duidelijk is welk ministerie
daarvoor het voortouw zou dienen te nemen, bijvoorbeeld
vergrijzing, emancipatie of minderheden. Hierbij gaat het om vele
zaken: werk, inkomen, huisvesting, (gezondheids)zorg, onderwijs
etcetera. Echter, geen van deze beleidsterreinen of ministeries is
op voorhand méér bij deze kwesties betrokken dan andere.

Personen die op grond van hun expertise benoemd zijn tot lid van
een adviesorgaan. Voorzover zij verbonden zijn met, of deel uit
maken van koepels, belangenorganisaties of politieke partijen,
treden zij niet op in opdracht van of namens deze organisaties.

Wordt vaak in twee betekenissen gebruikt die aanleiding kunnen
geven tot misverstanden:

1. het stellen van een termijn aan het uitbrengen van een advies;
2. het stellen van een termijn aan het bestaan van een

adviesorgaan. In dit rapport wordt hiervoor het begrip
horizonbepaling gebruikt (zie ook horizonbepaling).

Periodieke evaluatie van het functioneren van een adviesorgaan
door dat orgaan zelf, aan de hand van in de «Aanwijzingen inzake
externe adviesorganen» uit 1987 opgenomen criteria en
vormvoorschriften.
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