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OPSOMMING 

In die politieke en administratiewe stelsel van Frankryk bestaan die ministeriele 

cabinet as 'n instelling eiesoortig aan Frankryk, met die doel om ministers 

individueel in stoat te stel om die politieke wil van die regering ten uitvoer te 

bring. Die gesag van die cabinets is kontroversieel en word enersyds geprys en 

andersyds gekritiseer. 

Die Franse ministeriele cabinet neem die plek in van 'n permanente 

departementshoof. en bestaan uit 'n groep persoonlike personeel wot aan 

elke minister verbonde is. Sy funksie is om horn te ondersteun en te adviseer 

sodat hy 'n ingeligte oordeel kan fel voordat hy besluite neem, en ook om te 

verseker dot sy beleid geformuleer, verduidelik en uitgevoer word. 

Die ministeriele cabinet was oorspronklik 'n politieke instelling wot in die 

algemeen uit politieke bondgenote van die minister bestaan het. In die Vyfde 

Republiek het dit egter ontwikkel tot 'n formele instelling. Dit het 'n 

onontbeerlike rol begin speel om die skakeling van die politieke stelsel met die 

administratiewe stelsel te bewerkstellig en ko6rdinering te verseker. 

Net soos die ministers, funksioneer die cabinets op daardie kruispunte waar 

verskeie politieke en administratiewe instellings met mekaar skakel. Hulle vervul 

gevolglik 'n sleutelrol om skakeling te fasiliteer en samewerking te bewerkstellig. 

Ministeriele cabinets verbind dus die politieke partye, die Parlement, 

belangegroepe en drukgroepe met ministeries (staatsdepartemente) as 

uiNoerende instellings. 

In hierdie proefskrif word die funksionering van die cabinets ontleed en hulle 

besondere rol in die Franse politieke en administratiewe stelsel vertolk. 

Die skrywer het bevind dot, waar cabinets effektief funksioneer, hulle 

doelmatige en doeltreffende meganismes is om die verhouding tussen die 

politieke en administratiewe stelsel in die bree te versterk tot voordeel van goele 

regering. Cabinets wot egter nie effektief funksioneer nie, lei tot 'n verswakking 

in die verhoudinge in en tussen ministeries met nadelige gevolge vir die regering. 

Voorts is bevind dot die cabinets 'n belangrike rol vervul om die kloof tussen die 

minister en die amptenare in sy ministerie te oorbrug. 'n Cabinet kan dus 'n 

minister se loopbaan bevorder of benadeel. 



SUMMARY 

The French political and administrative system includes the ministerial cabinet, 
a uniquely French institution that exists with the purpose of enabling individual 
ministers to execute the political will of the government. The authority of the 
cabinets is either praised or criticised. 

The French ministerial cabinet substitutes for a permanent head of a 
deportment, and consists of a group of personal staff serving each minister. Its 
function is to support and advise him, in order to enable him to make informed 
judgements before taking decisions, and also to ensure that his policy is 
formulated. clarified and executed. 

In its original form the ministerial cabinet was a political institution, generally 
consisting of political allies of the minister. However. in the Fifth Republic it was 
transformed into a formal institution. It acquired an indispensable role in 
effecting liaison and co-ordination of the political system with the administrative 
system. 

The cabinets, like the ministers, function at the intersections of political and 
administrative institutions. Thus they play a key role in facilitating liaison. Hence. 
ministerial cabinets link the political parties, Parliament, interest groups and 
pressure groups, with the ministries (state deportments) as executive institutions. 

This thesis consists of an analysis of the functioning of cabinets, and interprets 
their particular role in the French political and administrative system. 

The author has found that where cabinets function as efficient and effective 
mechanisms, they strengthen the relationship of the political and administrative 
systems in general to the advantage of good governance. Ineffective cabinets, 
however. impair the relations within and among ministries to the disadvantage 
of the government. It has also been established that cabinets play an 
important role in bridging the gap between the minister and the officials in his 
ministry. A cabinet can thus improve or damage a minister's career. 
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kommissaris van die regering 

kommune(s) - met ander woorde 'n gehuggie 
formulering en inisiering, byvoorbeeld van beleid 
onderhandeling - wanneer die regering, 
staatsdiens en vakbonde saam onderhandel 
om 'n probleem op te los. hou hulle 'n 
concertation 
mededingende eksamen, byvoorbeeld die 
eerste toelatingseksamen wot afgele word aan 
L'ENA 
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2. concours 
concours interne 

conseil constitutionnel 

conseil d'administration 
conseil de cabinet 
conseil d'etat 
conseil des ministres 
conseil economique et social 

conseil general 
consei/ superieur de la 

magistrature 
conseiller special au president 
conseiller(s) technique(s) 
conseil/ers generaux 
conseillers municipaux 
constitution secrete 
corps d'adminstrateurs civils 
corps des eaux et forets 
corps des mines 
corps des ponts et chaussees 
corps diplomatique 
corps du genie rural 
corps prefectoral 
correspondant 
cour des comptes 

D 
decret(s) 

decret(s)-lois 
delegation de signature 

Bladsy xii 

mededingende eksamens 
keuringseksamen wot afgele word nadat 
studente hulle tweede jaar van studie aan 
L 'ENA voltooi het 
konstitusionele road - die instelling wot 
regspraak moet lewer in grondwetlike geskille 
(soortgelyk aan 'n konstitusionele hof) 
administratiewe road 
kabinetsraad 
stoats road 
ministersraad 
ekonomiese en sosiale road wot deur die 
Grondwet ingestel is 
verkose road van die departement 
hoer road van magistrate 

persoonlike raadgewer van die president 
tegniese raadgewer(s) 
verkose departementele raadgewers 
munisipale raadgewers 
geheime grondwet 
corps van algemene publieke administrateurs 
corps van waterwese en bosbou 
corps vir mynbou-ingenieurs 

. corps van brug- en padbouingenieurs 
diplomatieke corps 
corps van landbouingenieurswese 
prefektorale corps 
medewerker of eweknie 
hof van openbare rekeninge wot deur die 
Grondwet lngestel is 

dekreet(e) - die president neem byvoorbeeld 
besluite wot presidensiele dekrete genoem 
word. Hy nomineer ook die eerste minister by 
wyse van 'n dekreet. Die eerste minister neem 
besluite wot as ministeriele dekrete bekend 
staan ten einde wette wot deur die Parlement 
aangeneem is. te implementeer. Hy beskik ook 
oor die outonome bevoegdheid om by dekreet 
besluite te neem; hy mag byvoorbeeld besluit 
dot enige amptenaar wot by 'n dissiplinere 
prosedure betrokke is, die reg het om enige 
dokumentasie in die leer wot door oor horn 
gehou word, te sien 
d ekreet-wet(te) 
die magtiging om te onderteken 
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departements 
depute(s) 

detachement 
diplome 
diplome{s) 
directeur(s) 

directeur(s) adjoint(s) 
directeur(s) adjoint(s) de 

cabinet 
directeur(s) de cabinet 
directeur de /'action sociale 

directeur de /'enseignement et 
de la recherche 

directeur de la sante 
directeur des etudes 

directeur des etudes et des 
programmes 

directeur des industries 
chimiques 

directeur des prix 
directeur des stages 

directeur du gaz, de 
l'electricite et du charbon 

directeur du logement 
directeurs delegues 
directeur(s) general 
directeur(s) generaux 
direction(s) 

direction de /'amenagement 
fancier et de /'urbanisme 

direction de la comptabilite 
publique 

direction de la dette pub/ique 
direction de la fonction 

publique 
direction de la legislation et 

du contentieux 
direction de la loterie 

nationale 
direction de la musique, de 

/'art /yrique et de la danse 

Bladsy xiii 

departemente - soortgelyk aan sub-streke 
lid (lede) van die Nasionale Vergadering in die 
Parlement 
sekondeer 
graad in Frankryk 
gegradueerde(s) 
direkteur(e) - dit is die hoofde van die 
direktorate in die staatsdiens 
adunk-direkteur(e) 
adjunk-direkteur(e) van die cobinet(s) 

direkteur(e) van die cabinet(s) 
direkteur van sosiale programme - oftewel 
welsynsaktiwiteite 
direkteur van onderrig en navorsing 

direkteur van gesondheid 
direkteur gemoeid met die inhoud van die 
opleidingskursusse aan L 'ENA 
direkteur van opleiding en 
opleidingsprogramme 
direkteur van chemiese nywerhede 

direkteur vir prysbepaling 
direkteur gemoeid met die bestuur van 
opleidingskursusse aan L 'ENA 
direkteur vir gas-, eletrisiteit- en 
steenkoolvoorsiening 
direkteur van behuising 
afgevaardigde direkteure 
uitvoerende direkteur(e) 
hoofuitvoerende en -besturende direkteur(e) 
direktoraat(rate) - dit is die hoofeenhede in 'n 
ministerie 
direktoraat vir belastinggaarding vir behuising, 
stads- en streeksbeplanning 
direktoraat vir openbare rekeninge 

direktoraat van openbare skuld 
staatsdiensdlrektoraat - dit is soortgelyk aan 'n 
staatsdienskommissie 
direktoraat van wetgewing en litigasie 

direktoraat vir nasionale loterye 

direktoraat vir musiek, teater en dons 
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direction de la securite 
sociale 

direction des archives 
direction des carburants 
direction des migrations 
direction des musees 
direction des ports maritimes 

et des voies navigables 
direction des prix 
direction des routes 
direction du budget 
direction du gaz 
direction du personnel, de la 

comptabilite et de 
/'administration generate 

direction du tresor 
direction generate 
direction generate de 

/'administration et du 
financement 

direction generale des impots 
domaine reserve 

dossiers 

E 
echelons 
Ecole des Mines 
Ecole Libre des Sciences 

Polifiques de Paris 
Ecole Nationa/e 

d'Administrafion (L 'ENA) 
Ecole Nationale des lmpots 
Ecole Nationale du Genie 

Rural 
Ecole Navale 
Ecole Polytechnique 

Ecole Speciale Militaire lnter
armes 

elu de la nation 
eminence(s) grise(s) 

direktoraat vir sosiale welsyn 

direktoraat vir argiewe 
direktoraat van brandstofvoorsiening 
direktoraat vir migrasie 
direktoraat vir museums 
direktoraat van hawens en waterwese 

direktoraat vir prysbepaling 
direktoraat van paaie 
direktoraat vir die begroting 

Bladsy xiv 

direktoraat van gasvoorsiening 
direktoraat van personeel. rekeninge en 
algemene administrasie 

direktoraat van die tesourie 
uitvoerende direktoraat 
uitvoerende direktoraat vir die administrasie en 
finansies 

. uitvoerende direktoraat van belasting 
persoonlike domein - ottewel persoonlike 
gereserveerde terrein; in die geval van die 
Parlement is die domein deur die Grondwet 
toegedeel 
leers 

range 
kollege vir mynbou-ingenieurs 
Paryse onafhanklike kollege vir politieke studies 

nasionale skool vir administrasie 

nasionale belastingkollege 
nasionale kollege vir landbou-ingenieurswese 

vlootkollege 
hoer opvoedkundige kollege vir wetenskap en 
tegnologie - ook bekend as "X" - wot ingenieurs 
oplei 
spesiale militere kollege vir die weermagsdienste 
(vloot. lugmag en leer) 
gekose verteenwoordiger van die volk 
die term word in Frankryk gebruik vir persone 
wot agter die skerms byvoorbeeld vir 'n minister 
optree. omdat hulle name nie amptelik bekend 
gemaak word nie 
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Enarques 
entourages 
Equipement et Logement 
espace 
esprit de corps 

F 
Faculfe de Droit 
fonctionnaires d'application 
fonctionnaires de conception 

et de direction 
fonctionnaires d'execution 

simple 
fonctionnaires d'execution 

specialisee 
fonctionnaires principaux 
foncfionnaires superieurs 
fonctionnarisation du pouvoir 

politique 
forces armees 
formation professionnel/e 

secretariat(s) particulier(s) 

G 
gendarmerie 

gendarme 
gestion 
gouvernement 
grands corps 
grand(s) fonctionnaire(s) 

H 
haut(s) fonctionnaire(s) 
homme scientifique 
hommes 
hors echel/e 

impulsion 
impulsion 
inspecteur(s) des finances 

Bladsy xv 

die populere be naming vir L 'ENA-dip/6mes 
'familiekring', gevolg 
Openbare Werke en Behuising 
ruimte 
spangees 

Regsfakulteit 
uitvoerende amptenare 
bestuursamptenare betrokke by die ontwerp, 
formulering, inisiering en beplanning van beleid 
algemene administratiewe en klerklike 
amptenare 
spesialis-administratiewe amptenare 

hoofbeamptes 
topbeamptes 
burokratisering van die politiek 

gewapende magte 
professionele opleiding - dit is 'n 
beleidsdokument van die eerste minister se 
kantoor waarin die kwalifikasies en 
vaardighede waaroor hooggeplaaste 
amptenare moet beskik, uiteengesit word 
privaatsekretariaat(e) 

polisie wot geografiese gebiede bedien - hulle 
val onder die gesag van die Ministerie van 
Verdediging 
polisieman 
administrasle as sinoniem met bestuur 
regering 
meester-corps 
meester-staatsamptenare 

hooggeplaaste staatsamptenaar(e) 
wetenskaplike 
die mens 
onklassifiseerbare rang - dit is amptenare van 
die hoogste kader in die staatsdiens 

impetus 
impuls 
finansiele inspekteur(s) 
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inspection des finances 
inspectorat general 
intendants 
interventions 

J 
Journal Officiet 

K, L 
ta maison 

te gouvernement 
le regime d'assemblee 
le regime des partis 
le senat 
lois 
loi(s)-cadre(s) 
lois constitutionnelles 

tois ordinaires 

tois organiques 

maire(s) 
mairie 

M 

maisons de ta culture 
maitre des requetes au conseil 

d'etat 

majorite 
mediateur de ta Repubtique 
membre(s) du Partement 
ministere d'origine 
ministere de l'evenement 
ministre(s) d'etat 

ministre(s) detegue(s) 

mo yens 

inspektoraat van finansies 
uitvoerende inspektoraat 
kommissarisse 

Bladsy xvi 

ingrypings in die normale gang van sake -
oftewel intervensies 

staatskoerant 

die populere term vir 'huis' wot ook gebruik 
word om 'n ministerie waaraan die lid ook as 
amptenaar oorspronklik verbonde was, aan te 
dui 
die regering 
regime van die nasionale vergadering 
regime van politieke partybeheer 
die senaat 
wette 
konsepwetgewing 
konstitusionele wette - elke artikel in die 
Grondwet is 'n konstitusionele wet; alle ander 
wette is aan die artikels onderworpe 
gewone wette - dit is die wetgewing wot in die 
domaine reserve van die Parlement val; hierdie 
wetgewing kan gewysig word 
organiese wette - dit is wetgewing wot die 
artikels in die Grondwet aanvul; organiese 
wette bepaal byvoorbeeld hoeveel lede door 
in die assemblee nationale moet wees 

burgemeester(s) 
munisipaliteit; ook munisipaliteitsgebou 
kultuursentra 
'n baie hoe posisie in die conseil d'etat
persone wot hierdie pos beklee, ressorteer in die 
hors echelle rang 
meerderheidsparty in die Parlement 
Ombudsman van die Franse Republiek 
lid(lede) van die Parlement 
ministerie van oorsprong 
'noodministerie' 
staatsminister(s) - dit is eintlik 'n gewone minister 
met 'n portefeulje, moor met die titelbenaming 
as eervolle erkenning 
afgevaardigde minister(s) - dit is ministers wot 
nie as hoof van 'n ministerie optree nie 
beleidsimplementering - die middele 
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N 
notables 
nouvelle societe 

objectifs 
officieux 
ordonnances 

orientation 

0 

p 
Paris lnstitut d'Etudes Polifiques 
patronage 
petite bourgeoisie 
petite fonctionnaire(s) 

politique 
post 
pouvoir reg/ementaire 

pref et 
prefets 
prime(s) 
principes fondamentaux 
produits 
projets de decret 
projets de Jois 
promouvoir 

Q 
questions d'actualite 

R 
rapporteur 
rapprochement 
recteurs d'academie 
regions 
reg/es 

plaaslike hooggeplaastes 
'nuwe gemeenskap' 

(beleids)doelstellings 
nie-amptelike 

Bladsy xvii 

ordonnansies - die Parlement mag die regering 
magtig om maatreels in te stel by wyse van 'n 
ordonnansie wot normaalweg in die domaine 
reserve van die Parlement val. Ordonnansies 
word van krag wanneer hulle deur die 
president onderteken en gepubliseer is. Hulle 
word ongeldig as door nie binne 'n vasgestelde 
tydperk 'n wetsontwerp aan die Parlement 
voorgele word nie 
rigtinggewing 

Paryse instituut vir politieke studies 
mag van begunstiging 
laermiddelklas 
staatsamptenare in minder belangrike poste op 
die laer vlakke in die administrasie 
beleid sowel as politiek 
pos 
bevoegdheid om dekrete en regulasies uit te 
vaardig 
prefek 
prefekte 
bonus(se) 
algemene beginsels 
produkte 
ontwerp-dekreet 
wetsontwerpe 
bevorder 

vraesessies 

rapporteur 
toenadering 
rektore van akademiese instellings (universiteite) 
streke 
reels 
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reglements 

representants des territoires 
d'outre-mer 

representants e/us des 
consei/s municipaux 

restreint 

s 
secretaires d'etat 
secretariat general de la 

presidence 
secretariat general du 

gouvernement 
securite sociale 
senat 
seminaire du regime 
service(s) 

service(s) exterieur(s) 

seul vote 
sous-directeur(s) 
sous-direction(s) 
statut 

superieurs 
suppleant 

tour exterieur 

troisieme voie 

tutelage 

tutelle 

T 

Bladsy xviii 

regulasies - die president en die regering kan 
besluite neem in alle sfere wot nie vir die 
Parlement gereserveer is nie; dit kan by wyse 
van dekrete. verordeninge, ordonnansies of 
memoranda geskied 
verteenwoordigers van die oorsese 
gebiedskieskolleges 
verkose munisipale raadsverteenwoordigers 

beperk - soos byvoorbeeld 'n beperkte rol 
vervul 

junior ministers - oftewel adjunk-ministers 
uitvoerende sekretariaat van die presidensie 

uitvoerende sekretariaat van die regering 

welsynsdienste, welsynstelsel, Sosiale Welsyn 
senaat 
sentrum vir opleiding van die regering 
(interne) dienste - ministeries wot op streeksvlak 
verskeie gebiede bedien, maak meer gebruik 
van hierdie instelling. Nasionale Opvoeding het 
byvoorbeeld gewoonlik meer services as 
directions in die sentrale administrasie van die 
ministerie. Ander, soos Kultuursake, wot meer op 
sentrale vlak funksioneer. word weer meer in 
directions as in services georganiseer 
velddienste - dit is die 'buiteposte' van die 
ministeries in die streke 
enkele stem 
assistent-direkteur(e) 
sub-direktoraat(rate) 
statuut (in die betekenis van regulasie) - dit kan 
in 'n ander konteks ook status beteken 
die hoer gesag 
plaasvervanger 

staatsamptenare wot vanuit die services 
exterieurs aangestel word 

derde weg - 'n toelatingseksamen vir eksterne 
studente aan die L 'ENA 
verantwoordelikheidsgebied; die woord is 'n 
anglisisme en word in die volksmond gebruik 
voogdyskap of verantwoordelikheidsgebied 
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U,V 
veil/er 
vote en bloc 

W, X, Y, Z 
x 

Bladsyxix 

toesighou 
eenparige stem - dit is 'n parlementere 
prosedure waardeur die Parlement gedwing 
word om die artikels van die regering se 
konsepwetgewing as 'n geheel (en bloc) te 
aanvaar; in die volksmond word die term vote 
bloque ook gebruik 

die Ecole Polytechnique staan ook bekend as 
"X" 



HOOFSTUK 1 

DIE MINISTER SE CABINET- SKAKEL OF STRUIKELBLOK? 

1.1 INLEIDING1 

In Westerse demokrasiee het door verskillende stelsels ontwikkel waardeur 'n 

balans gevind kan word tussen die eise van politieke voorskriftelikheid en 

beheer enersyds, en die behoefte aan die doeltreffende en doelmatige 

bestuur van administratiewe funksies noodsaaklik in 'n komplekse, moderne 

samelewing, andersyds. In Frankryk bestaan die cabinef van die minister wot 

individuele ministers in stoat stel om toe te sien dot administratiewe uitvoering 

aan die politieke wil van die regering van die dog verleen word. 

Metafories gesproke is grondwette masjinerie in die politieke werklikheid wot 

ontwerp word om 'n samelewing op geordende wyse te loot funksioneer. Dit 

beperk die uitoefening van politieke mag, en stel reels in om die regte van 

burgers te beskerm en die bevoegdhede van owerhede te beheer.' 

Een van die voornemens van die opstellers van die Grondwet van die Vyfde 

Republiek in Frankryk was 'om die gesag van die Stoat in ere te herstel', nadat 

dit volgens hulle mening gevaarlik ondermyn is tydens die Vierde Republiek.4 

Frankryk se ware belange moes vroeer gedurig plek maak vir die 

partikularistiese en verdelende doelwitte van politieke partye, wot in die 

onbeheerste parlemente voor 1958 verskans was. 

'Kyk no punt 1.10 waar die terme cabinet, burokrasie, corps, ministerie. sentrale administrasie, 
services, administrasie, regime, politiek, beleid en toesig, soos dit in hierdie proefskrif gebruik is, 
verklaar word. 
'Le cabinet du ministre - Service charge de la preparation des affalres gouvememental et 
administratif dons un ministere, une Prefecture (diens wot met die voorbereldlng van regerings- en 
administratlewe aangeleenthede in 'n ministerie of prefektuur belas is - skrywer se vertaling): Paul 
Robert. Le Petit Robert. Parys: Le Robert, 1984: die term word onderskei van 'kabinet' in die meer 
algemene sin; kyk no punt l . lo. l . 
3 Albert Venter, Verpllgte of Vrywillige Koalisieregering In Suid-Afrika se Finale Grondwet?: 'n 
Konstitusionele Perspektief, Professorale intreerede gelewer aan die Randse Afrikaanse 
Universitett. Johannesburg. 20 April 1995, pp. 2-3. 
'Dlt is die gebruik in Frankryk sedert die Franse Rewolusie (1789) om die tydperke waarin nuwe 
grondwette aangeneem en toegepas word, bepaalde name te gee. Die tydperk voor 1789 staan 
as die ancien regime bekend, opeenvolgend die Eerste Republiek vanaf 1792, die Eerste Ryk 
vanaf 1804, die Restorasie vanaf 1815, die Julie-monargie vanaf 1830, die Tweede Republiek vanaf 
1848, die Tweede Ryk vanaf 1852, die Derde Republiek vanaf 1870, die Vierde Republlek vanaf 
1946 en die Vyfde Republiek sedert 1958. 
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In daardie stadium het chroniese onstabiliteit as gevolg van 

regeringsverwisselings gemiddeld elke ses maande. en gedurige parlementere 

dooiepuntgeskille wot uitgeloop het op 'n verswakte regering. of inderdaad 

geen regering tot gevolg gehad het, geloof in die regime' en sy leiers uiters 

verswak. 

Le regime des partis (regime van politieke partybeheer) en le regime 

d'assemblee (regime van die nasionale vergadering) is twee van die simplistiese 

etikette wot om die Vierde Republiek se nek gehang is. Met die aanbreek van 

die Vyfde Republiek is 'n aantal maatreels deur die konstitusionele masjlnerie 

ingestel. wot beoog het om die 'gesagskrisisse· van die vorige regimes te 

beeindig. Door is ook stappe gedoen om die uitvoerende arm van die regering 

te versterk. Die middele waarvan gebruik gemaak is. was grondwetlik. buite

grondwetlik, en selfs - waar nodig - openlik ongrondwetlik. 

Die mag en bevoegdhede van die Parlement is ook drasties deur die nuwe 

Grondwet lngekort. Belangrike grondwetvernuwings het Artikel 34 ingesluit, wot 

parlementere intervensie in wetgewing erg aan bande le deur bloot die aantal 

onderwerpe wot aan wetgewing onderworpe is, te beperk. Artikel 38 stel die 

regering in stoat om die Parlement te versoek om vir 'n tyd lank sekere terreine 

wot normaalweg aan parlementere wetgewing onderworpe is, by wyse van 

decret(dekreet) te regeer. Kortom, 'n hele reeks maotreels het daarvoor gesorg 

dot die Parlement baie minder mag oor die uitvoerende gesag het. Door kon 

egter nie verhoed word dot regerings al hulle nuwe grondwetlike regte gebruik 

en dikwels misbruik nie. en presidente het voortgegaan om nuwes uit te dink 

deur self die bepalinge van die Grondwet op idiosinkratiese wyse te 

interpreteer. 

Door is grondwetlik meer bevoegdhede aan die president en die regering6 

toegeken. hoewel die verhouding tussen hierdie twee instellings dubbelsinnig 

gelaat is. Dit spruit uit die feit dot hulle saam vir die regering van die land 

verantwoordelik is, met die verskil dot die president direk deur die meerderheid 

stemgeregtigde Franse burgers verkies word en nie aan die Parlement 

5Die gebruik van die term word In punt 1. 10.6 verduidelik. 
'Die term 'die regering' (le gouvernemenf) word deurgoans in die proefskrif gebrulk om te verwys 
no die eerste minister, ministers, junior ministers (secretaires d'etat) en afgevaardlgde ministers 
(ministres defegues) as 'n kollektlewe instelling. In bepaalde state word die term 'kabinet' gebruik. 
Die president. conseif de cabinet, conseil des ministres en ultvoerende gesag is dus nie hierby 
lngesluit nie. Die term word ook in punt 1.10.1 in konteks met die gebrulk van die term cabinets 
geplaas. Kyk oak no punt 2.3.7 en 2.3.8. 
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verantwoordelik is vir sy optrede nie. Hoewel die eerste minister se rol meer aktief 

is, is dit nie invloedryker as die van die president nie. 

Die rol en gedrag van die regering - die eerste minister en ministers - bepaal en 

kondisioneer groat dele van die politieke lewe in Frankryk. Ten spyte van die 

oorheersende rol wot deur die president vervul mag word, bly die staatsbestel 

onmisbaar in die verwesenliking van politieke inisiatiewe en die implementering 

van politieke beleid. Die regeringsmasjinerie het sy eie dinamiek: die rol wot die 

eerste minister hierin vertolk, is van groat belong, en het gedurende die Vyfde 

Republiek meer sentraal geword in openbare beleidsake. Ander ministers mag 

egter in hul eie sfere oor heelwat outonomle beskik, en dit mag soms voorkom 

asof hulle die gesag van die eerste minister bevraagteken. 

In die komplekse verhoudinge wot sentraal is in regeringsake, vervul die 

persoonlike personeel van die president. eerste minister en ander ministers, 

bekend as cabinets, 'n sleutelrol. Hulle vorm die noodsaaklike skakel tussen die 

werelde van die politici en die staatsamptenare. 

Die reputasie van die Franse staatsdiens is gemeng en paradoksaal. Door is 

veral hoe agting vir die tegniese bekwaamheid van die staatsdiens onder die 

boonste vlakke van die samelewing, terwyl sy alomteenwoordigheid, elitisme en 

verpolitisering van funksies hewig gekritiseer word. Dit word net soveel gekasty vir 

die lomp burokrasie' wot vloei uit die gefragmenteerde aard van die 

administrasie, as wot dit bewonder word vir die noodsaaklike bydraes wot die 

staatsdiens tot Frankryk se voorspoed en welstand lewer.8 

Dit is onmoontlik om die aard van cabinets te verstaan as 'n mens nle insig het 

in die rol van die Franse politieke en administratiewe stelsel in die samelewing 

nie. In 'n paging om hierdie insig te bereik, word die studieterrein van hierdie 

proefskrif op die Franse politieke en administratiewe stelsel toegespits. Dit bevat 

'n beskrywing van 'n aantal kenmerke wot die Franse polltieke en 

administratiewe stelsel eiesoortig maak, en oorweeg don 'n paar van die 

kenmerke wot gelei het tot die ontwikkeling van cabinets en die huidige aard 

daarvan bepaal het. 

'Die gebruik van die term word in punt 1.10.2 verklaar. 
6Hlerdie stellings word ondersteun deur die besklkbare gegewens en die bronne wot geraadpleeg 
is (kyk na die lys van geraadpleegde bronne). Wanneer die aard van die studie, die Franse 
geskiedenis, die eiesoortigheld van die Franse adminlstratlewe stelsel en die indlvidualistlese aard 
van die Franse volk in ag geneem word, kan door egter nle aanspraok gemaak word op emplrlese 
veralgemening nie. Kyk ook no hoofstukke vier en vyf in hlerdie verband. 
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Een van die uitstaande kenmerke van die sosiale agtergrond van die Franse 

regering en politiek is die nou-verweefde verhouding tussen lede van die elite 

wot hooggeplaaste poste in die politiek, staatsdiens, openbare ondernemings, 

groot maatskappye in die privaatsektor en die media beklee. Hierdie 

verweefdheid oorspan die grense tussen die politiek en die administrasie. Die 

elite verteenwoordig 'n relatief klein groep, wat aanvanklik prakties berus op 

die beklee van posisies in kleiner instellings wot baie keer tot regeringsplasings lel 

en dikwels deur sosiale kontakte, familieverbande en huweliksverbintenisse 

ondersteun word. Vrae random die rol van die elite het twee probleme 

ge'identifiseer: die aard en gevolge van so 'n stelsel en sy uitwerking op 

verhoudinge tussen die regering, staatsdiens en die nywerheid, en die omvang 

van die verpolitisering van die administrasie. Hierdie verskynsel dra by tot die 

indruk dot verhoudinge 'daarbo' amper soos 'n komplot werk. 

Uit gepubliseerde studies oor die rol van die owerheid in die Franse samelewing 

en oor die rol van hooggeplaaste staatsamptenare as agente van die stoat is 

dit duidelik dat lede van die Franse administratiewe elite betrokke is by 'n wye 

reeks funksies wot verder as reeltoepassing strek, Daar is twee hoofkenmerke 

van die Franse burokrasie wat dit veroorsaak: die permanensie en kontinu'iteit 

van burokratiese strukture, en die alomteenwoordigheid van burokratiese 

personeel. 

Volgens Edgar Faure, 'n voormalige minister, is dit nie net lede van die opposisie 

wat soms die gevoel kry dat hulle nie werklik ingelig word oor wat aangaan nle 

- lede van die meerderheidsparty (en selfs sommige ministers) voel dlkwels 

dieselfde.9 Volgens horn is dit omdat die 'tegnostruktuur' keuses daarstel en 

besluite opstel. Met 'tegnostruktuur' verwys hy na die cabinets van die eerste 

minister, d'1e president en ministers en ook na die directeurs en corps10 van die 

sentrale administrasie, 11 Dit dui duidelik op die verwikkelde verhoudinge tussen 

Franse politici en hoevlak staatsamptenare. 

Die toenemende mag van hierdie alomteenwoordige en verpolitiseerde 

staatsdiens is nie net vir die opposisiepartye kommerwekkend nie, en het reeds 

'n stortvloed leesstof oor die tegnokrasie ontlok. L'administration au pouvoir (die 

administrasie wot regeer) is 'n gewilde slagspreuk wat dikwels teen die post-

1958-regerings gemik is. Natuurlik is die situasie meer kompleks. As tegnokrasie 

'Roger Priouret, Face a Face avec Edgar Faure. Expansion 22, September 1969, p. 101. 
10Hlerdie term word in punt 1.10.3 verduidellk. 
11 Hierdie term word in punt 1.10.5 verduidelik. 
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dui op 'n regime waorin die staatsdiens nie net reels uitvoer en vertolk nie, moor 

ook inisieer en opstel, waor staatsamptenore op hoe vlak intiem en uitsluitlik 

aan die politieke meesters verbonde is, en waorin die staatsdiens van die 

openbore mening afgesny word, don is Frankryk duidelik nie 'n tegnokrasie nie, 

soos don ook later duidelik sol word. 

Door is baie gepubliseer" oor die personeel, opleiding en administratiewe 

kontinu'lteit van die sentrale instellings van die Franse administrasie. Tog is daar 

relatief min ontledings van die unieke instelling van die ministeriele cabinet 

gepubliseer, wot ten doel het om hierdie instelling histories en administratief in 

konteks te plaas en ontledings te verskaf van hulle verskuilde agendas (die 

ongeuiterde bedoelings van lede van die cabinets)13 en die politieke en 

administratiewe uitgangspunte, werkwyse en rol van hierdie instelling in die 

publieke administrasie. 

Die ministeriele cabinets in Frankryk bestoon uit 'n groep persoonlike 

roodgewers wot aan elke minister verbonde is. Hulle rol is om die minister te 

adviseer sodat hy 'n ingeligte oordeel kan vorm vir besluite wot hy moet neem 

oor administratiewe en politieke aangeleenthede, en ook om te verseker dot sy 

beleid uiteengesit, verduidelik en ultgevoer kan word. Hoewel dit in sommige 

opsigte met die 'staf' van weermagbevelvoerders vergelyk kan word, Is die rol 

wot dit in werklikheid vertolk heelwat wyer. vanwee die noodsaaklikheid vir 

uitgebreide politieke skakeling. 

Ministeriele cabinets van die verlede het in die algemeen uit die persoonlike 

vriende en politieke bondgenote van die minister bestaan. Hulle is hoofsaaklik 

gewerf om horn te ondersteun indien door konflik met die administrosie opduik. 

Die cabinet was dus oorspronklik 'n politleke instelling. In die Vyfde Republiek 

het dit egter ontwikkel tot 'n meer formele en belangrike skokel met die doel 

om somewerking tussen die politieke en administratiewe stelsels te koordineer. 

Net soos die ministers funksioneer die cabinet op daordie kruispunte waor 

verskeie en uiteenlopende politieke en odministratiewe instellings en prosesse in 

die staatsbestel met mekaor skakel, en vervul gevolglik 'n sleutelrol om hierdie 

skakeling te fasiliteer. Ministeriele cabinets verbind dus die politieke instellings, 

naamlik politieke partye, die Porlement en drukgroepe met die uitvoerende 

instellings, die regering en die staatsdiens. Hoewel hierdie groepe soms 

12Kyk no die geraadpleegde bronne. 
"Soos later verduidelik sol word. word die agendas wel soms doelbewus verskull. 
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regstreekse kontak met mekaar het word hulle verhoudinge hoofsaaklik via 

ministeriele cabinets gekanaliseer. 

Die cabinet is 'n eienaardige Franse instelling. Dit is soepel en onpeilbaar en is 

regstreeks met 'n minister as persoon verbind, 'n verhouding wot daaraan sy 

bestaansreg gee. Vir diegene wot bekend is met die formeel georganlseerde 

Britse en Amerikaanse staatsdiensstelsels, is die cabinet as instelling moeilik om 

te begryp. Die bedrywighede van die cabinet berus grotendeels op informele 

kontakte, en op die invloed en die druk wot door namens die minister 

uitgeoefen word. Soos die minister, funksioneer die cabinet op daardie punt In 

die beleidbepalingsproses waar besluite geneem en die uitvoer daarvan 

verseker moet word. Aon die een kant rig die cabinet horn dus no buite, na die 

politieke werklikhede van die regering, die publiek en die verteenwoordigende 

instellings. Aon die and er kant rig die cabinet horn no die binnewereld van die 

permanente administrasie. 'n Mens kan aanvoer dot 'n ministeriele cabinet 

uitdrukking verleen aan die minister se polltieke verantwoordelikheid en sy 

administratiewe aanspreeklikheid. Dit is dus die politieke medium wot die 

minister in sy rol as hoof van sy ministerie rugsteun. 

lnstellings soortgelyk aan die Franse ministeriele cabinets word, met die 

uitsondering van ltalie, Belgie en Swede, nerens gevind nle. Tog is dit vir meer as 

een en 'n half eeu lank reeds 'n permanente instelling van die Franse politieke 

en administratiewe stelsel. 

Kommentators slaan die waarde van ministeriele cabinets verskillend aan. 

Party sien die cabinet as 'n positiewe instelling wot die administrasie meer 

doeltreffend maak, terwyl ander dit beskou as 'n middel wot ontwerp is om die 

tekorte van die Franse ministeriele en administratiewe stelsel aan te spreek. 

Daar is skynbaar 'n algemene beskouing dot die cabinet 'n belangrike rol in 

die verhoudinge tussen die politieke en administratiewe stelsel vervul, maar dot 

die toename in ledegetalle en aktiwiteite daarvan groter rolkonflik kan 

veroorsaak. 

In Frankryk is alle gesag kontroversieel. Die krag van die kontroversle le juis, soos 

met elke instelling wot 'n noodsaaklike rol vervul en met gesag beklee is, in sy 

spesifieke soort regmatigheid en selfs sy doeltreffendheid. Dit is ook op ministers 

se cabinets van toe passing en die noodsaaklikheid van cabinets word dikwels 

erg gekritiseer. Daar is reeds in 1907, 1911 en 1946 tydens vorige Republieke deur 

die Parlement debat gevoer oor die toename In getalle van cabinetslede. 
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Die stelsel is voor die aanvang van die Vyfde Republiek ernstig gekritiseer in 

twee bekende Franse boeke: R. de Jouvenel se La Republlque des 

Camarades (1914)," en Sur que/ques Maladies de l'Etat, deur Rene Massigli, 15 

wot in 1958 die lig gesien het. Gedurende die Vyfde Republiek Is kritiek wot 

deur die media, pers en opposisiepartye uitgespreek is, vervat in 'n publikasie 

van die Fondation Nationa/e des Sciences Politiques. 16 

Die eerste van die werke is vandag net geskiedkundig van belong. Die 

tweede, daarenteen, bevat belangrike kommentaar oor die probleme wot 

ontstaan as gevolg van die feit dot daar in dieselfde ministerie, in hierdie geval 

die Ministerie van Buitelandse Sake, 'n minlsteriele cabinet en 'n permanente 

sekretaris-generaal naas mekaar bestaan. Massigli se kritiek teen die cabinet 

skyn egter in werklikheid gerig te wees op die drastiese transformasie van die 

diplomasie en die metodes wot sedert die Tweede Wereldoorlog gebruik is. 

lnderwaarheid toon kritiek wot in Frankryk teen die cabinelstelsel gemik word, 

twee basiese uitgangspunte. Die eerste is in praktyk gemoeld met die wyse 

waarop sommige ministers hul cabinets gebruik, of misbruik, of met die 

beklaenswaardige gewoontes van sommige cabinets. Dit behels, onder 

andere, die volgende: 

"Door is ministers wot nie meer met directeurs saamwerk nie, moor net met hulle 
cabinets, of dalk selfs net met hul eie vernuf. "17 

"Die cabinet hou horn nie by sy funksies, naamlik beheer en navorsing, nie; dit 
wil 'n instrument van optrede wees, wot alles bederf." 18 

"'n Directeurhet in 1989 gese dot cabinets hulle nie meer daartoe beperk om 
stukrag aan die minister se naam te verleen nie, moor hulle al hoe meer met 
sake van die dog bemoei. wot beteken dot hulle 'n skeiding tussen die 
directions en die minister word en veroorsaak dot party ministers omtrent geen 
kontak met hulle staatsamptenare het nie." 19 

Hierdie kritiek is egter meer op individue of op die gewoontes van ministers of 

beamptes gemik as op die instelling self. 

"R. de Jouvenel, La Republique des Camarades, Parys: Grosset. 1914. 
"Rene Massigli. Sur quelques Maladies de l'Etat, Parys: Pion. 1958. 
"lnstitut Fran.;:als des Sciences Administrotives. Les Superstructures de /'Administration Centrale, 
Publikasle 8, Parys: Fondalion Nationale des Sciences Politiques. 1973. pp. 42-45. p. 249. e.v. 
"Massigli. Sur quelques Maladies de l'Etat, p. 51 (skrywer se vertaling). 
"Masslgll, Sur quelques Maladies de /'Etat. p. 49. 
"Directeur. Persoonlike onderhoud. Ministerie van Gesondheld. Parys, 2 Mei 1989 (kyk no 
Aanhangsel 1 ). 
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In vergelyking hiermee is daar 'n tweede uitgangspunt. wot minder dikwels 

voorkom, en wot meer geregverdig klink. 

Marcel Waline2l skryf dot diegene wot die huidige administrasie uit eie ervaring 

ken, glo dot die cabinet nie meer sy primere funksie om die minister te beskerm, 

doeltreffend vervul nie, omdat sy aard geheel en al verander het. In die 

verlede het die minister self sy persoonlike medewerkers gekies, gegrond op 

politieke affiniteit. Vandag maak staatsamptenare 'n loopbaan van die 

cabinets, en is die minister as gevolg daarvan uitgelewer aan die 

administratiewe spesialiste in sy cabinet. Sy reaksies word dikwels 'n reaksie van 

oorgawe, wot neerkom op die delegering van sy bevoegdhede. 

George Vedel 21 het ook benadruk dot politici onregstreeks 'n groot 

hoeveelheid mag verloor as gevolg van die feit dot cabinets in tegniese 

personeel omskep is, in teenstelling met hulle vroeer rol uitsluitlik as politieke 

adviseurs. Staatsamptenare dring nie net al meer die cabinets binne nie; die 

lede van cabinets kry al hoe meer mag en min mense verstaan in watter mate 

"/es petit barons" - die 'vriendelike' naam wot die media hulle gegee het -

eintlik die heerskappy voer. 

In teenstelling met die bogenoemde kritiek beskou een van die mees ingeligte 

waarnemers van die Franse cabinets, die funksie van die cabinets as 'n 

waardevolle, indien nie onmisbare, instrument vir die politikus, wot dit 

daarsonder baie moeilik sou vind om die oorredende road van sy 

'mandaryne' te weerstaan.22 

Ten opsigte van die cabinets van die Vierde Republiek, wys Phillip Williams23 na 

die belangrikheid vir hooggeplaaste staatsamptenare om as lede van 

cabinets te dien. Hy beskou die permanente aard van sommige lede se diens 

as 'n belangrike tendens wot die kanse op korrupsie en die gevaar dot daar 

wrywing met die permanente personeel mag ontstaan, tot die minimum 

beperk, maar dot dit die voor- sowel as die nadele van die stelsel verminder. 

Die doel met hierdie proefskrif is nie om 'n kritiese of 'n onkritiese waardeoordeel 

van cabinets te verskaf nie. Daar word egter wel gepoog om 'n balans te vind 

'°Marcel Woline. Politique et Technique, Parys: Pion, 1963, p. 122. 
" George Vedet Les Problemes de la TechnocraNe, Parys: Presses Universitaires de France, 1971, p. 
76. 
"Isabel Boussard, Persoonlike onderhoud, Parys, 15 Mel 1989 (kyk no Aanhangsel 1). 
"P.M. Williams, Crisis and Compromise: Politics in the Fourth Republic, London: Longman, 1972, p. 340. 
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tussen die deugde van die cabinetstelsel soos deur die Franse literatuur 

uitgespreek is, en die meer bekende kritiek daarop, soos In hoofstuk nege 

aangedui word. 

Ten spyte van die kritiek en lofbetuiginge wat oor die cabinets uitgespreek 

word, is daar weinig navorsing gedoen om vas te stel of die cabinet nie die 

bevoegdheid van die minister as besluitnemer en beleidbepaler uit sy hande 

neem nie, en terselftertyd die werk van die ministerie" dupliseer nie. Die 

beskikbare literatuur bestaan hoofsaaklik uit veralgemenings. Hierdie proefskrif 

beoog om die antwoorde deur navorsing te probeer vasstel en inhoud 

daaraan te gee. 

Die mag van die cabinets in die Vyfde Republiek Is nie 'n 'kits' verklaring vir die 

groei van die 'administratiewe stoat', die 'opkoms van die tegnokrasie' of die 

ontwikkeling van 'n 'regime' waarin die uitvoerende gesag 'oorheers' nie. 

Hierdie faktore kon uiteraard die invloed van die cabinets vergroot het, of die 

manier waarop hulle funksioneer, help vorm het, maar die cabinet vind sy 

grondslag in die Franse politieke en administratiewe stelsel en kultuur. Meer nog, 

dit lyk asof die cabinets 'n belangrike rol veNul het in die vorming van die 

struktuur van die Franse politieke en admlnistratiewe stelsel. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Die verhouding tussen politieke en administratiewe instellings in die Westerse 

demokrasie, met sy gedagte van 'n polities onafhanklike staatsdiens, is In 

beginsel moeilik. Die verhouding tussen die politieke hoof en die topamptenaar 

in 'n ministerie is veelvormig en veelkantig en lok dikwels kontroversie uit" Die 

minister en die topamptenaar het immers elkeen sy eie nering en professionele 

geneigdhede. Hulle ontleen ook in baie gevalle hulle mag en gesag aan 

verskillende statutere en ander bronne.25 

Diens in die Franse ministeriele cabinet bled 'n kanaal waarlangs 

hooggeplaaste amptenare insette kan !ewer in politieke en administratiewe 

verhoudinge en besluitneming. Die rol van die cabinet in Frankryk het met tyd 

verander, en kan wissel van ministerie tot ministerie, maar dit word gewoonlik 

"Kyk no punt 1 .10.4. 
"Fanie Cloete. Managing the Public Service: Political and Administrative Roles, in The Public Sector 
Manager. redakteurs C. Thornhill & S.X. Hanekom. Durban: Butterworths, 1995, pp. 27 & 37. 
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gesien as 'n buffer of tussengonger tussen die minister en die eksterne politieke 

instellings oon die een kont, en die permonente, interne odministrotiewe 

mosjinerie oon die onder kont. 

Die vraag of die cabinetstelsel die ontwoord bied op die politieke en 

administratiewe verhoudingskwessie en in watter mate die cabinetstelsel lei tot 

die versterking en fosilitering, of die verswokking en wrywing in die verhoudinge 

tussen die politieke en odministrotiewe stelsel, maak die kern van die 

novorsingsprobleem van hierdie proefskrif ult. 

Die novorsingsprobleem bestoon ult die vroag: 

Wat is die rol van ministeriele cabinets en regverdig hierdie rol die 

voortbestaan en ontwikkeling van hierdie installing in die Franse politieke 

en administratiewe stelsel? 

Door is bepoalde vrae wot gestel kan word wot tot die moontlike oplossing 

van die navorsingsprobleem kon lei: 

• Eerstens, is cabinets 'n doeltreffende meganisme om die verhoudinge 

tussen die politieke en odministratiewe stelsels te versterk? 

• Tweedens, bestaan cabinets omdot hulle die minister moet ondersteun 

en die gaping tussen die minister en sy ministerie moet oorbrug? 

• Derdens, moak die werksaamhede van ministers 'n mate van persoonlike 

bystond onontbeerlik? 

• Vierdens, het die voortbestaan van cabinets aanleiding doartoe gegee 

dot hulle oorspronklike mag tot groter mag gelel het? 

l .3 KE USE VAN STUDIEONDERWERP 

No 'n persoonlike verbintenis met Frankryk van nagenoeg vyf jaar, het die 

skrywer as dosent in Publieke Administrasie die bydrae van die ministeriele 

cabinets in die Franse politieke en administratiewe stelsel as 'n besondere 

interessante en nuttige veld vir studie leer ken. 
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Die potensiele waarde van hierdie studie vir die Suid-Afrlkaanse staatsdiens is 

gelee in die feit dat die nuwe regering grotendeels bestaan uit nuwe toetreders 

wat noodgedwonge in 'n andersoortige administratiewe milieu begin het om 

van persoonlike raadgewers gebruik te maak. Daar kan dus gevra word of die 

cabinelstelsel moontlik kenmerke het wat vir die huidige en longer termyn in 

Suid-Afrika van belong kan wees. 

Voorts is die huidlge Suid-Afrikaanse staatsdiens, in teenstelling met die vorige 

bedeling, gevul met amptenare met verskillende ideologiese standpunte, 

afkomstig ult verskillende sosiale en ekonomiese agtergronde, en met 

uiteenlopende opvoeding- en opleidingspeile. 

Volgens Fanie Cloete26 sal die huidige Suid-Afrikaanse staatsdiens in 'n meer 

gepaste en relevante organisasie op waarde, strukturele, en funkslonele vlakke 

omskep moet word om aan die beleidsbehoeftes van die nuwe Suid-Afrika te 

kan voldoen. Die aanpassings sal onvermydelik druk op die amptenare 

uitoefen om twee potensieel teenstrydige rolle te vervuL Aan die een kant sal 'n 

belangrike stabiliserende rol gespeel moet word, om te voorkom dat die gebrek 

aan politieke stabiliteit na die implementering van beleid en dienslewering 

deursyfer. Aan die ander kant sal hooggeplaaste amptenare die nuwe 

regering en ministers met geesdrlf moet bystaan in die formulering en 

implementering van nuwe beleid wat radikaal mag verskil van die beleid van 

hulle voorgangers. 

Suid-Afrika is tans in die proses om die hele staatsdiensstelsel aan te pas en in 

die opsig is die Franse ministeriele cabinet vir vergelykende doeleindes nuttig. 

Daar is egter bepaalde problems wat vergelyking uiteraard sal bemoeilik. Suid

Afrika het sedert April 1994 met 'n nuwe grondwetlike bestel te doen en bale 

van die gewoontes, konvensies en gebruike in die Staatsreg en die politieke 

dinamika moet nog ontwikkel. Andersyds is die probleem dat die Franse en 

Suid-Afrikaanse vorms van uitvoerende gesag opmerklik van mekaar verskil, 

primer omdat ministers nie in Frankryk parlementslede is nie, en omdat Suid

Afrikaanse ministers nie van cabinets bestaande uit adviseurs gebruik maak 

nie. Die gebruik van ministers om deur 'n aantal nie-staatsdiensadviseurs 

bygestaan te word, het wel onlangs in Suid-Afrika begin ontstaan, soos reeds 

vroeer vermeld. 27 

"Cloete. Managing the Public Service .. ., pp. 27 & 37. 
"Mededeling deur Prof. Albert Venter, Voorsitter: Politieke Studies. Randse Afrikaanse Universiteit. 
Johannesburg, Januarie 1991. 
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Tydens die talle debatte oor die Tussentydse Grondwet en veral oor die 

struktuur van die siviele Verdedigingsekretarlaat, het belanghebbendes 

daarteen besluit om no die Franse cabinelstelsel te kyk. Die skrywer beskou 

egter die cabinelstelsel as 'n nuttige opsie om te ondersoek, te ontleed. en te 

vergelyk om belangrike bydraes wot nuttig toegepas kan word, te identifiseer. 

As 'n stelsel wot as 'n tussenganger tussen ministers - die politieke wereld - en 

staatsamptenare - die administratiewe wereld - kan dien om verhoudinge 

tussen die twee werelde te vergemaklik, kan dit waarskynlik 'n rol in die Suid

Afrikaanse poliek en administrasie speel. Cloete28 stel verder dot dit in Suid

Afrika nog 'n ope vraag is of hooggeplaaste amptenare amptelik politieke 

aanstellings behoort te wees en of hulle steeds permanente lede van die 

staatsdiens moet wees. Hy stel dit ook dot as amptenare dit moeilik vind en 

teesinnig is om met politici wot ander uitgangspunte as hulleself het, saam te 

werk, don is door uiteraard 'n behoefte aan meer intervensionistiese politieke 

strategiee. In aansluiting hierby is die funksionering van 'n instelling om ministers 

te adviseer tot in hierdie stadium slegs aan minlmale wetenskaplike ontleding in 

Suid-Afrika onderwerp. 

Hierdie proefskrif het ook verdere akademiese waarde omdat die leerstelling 

oor die wisselwerking tussen die politieke en administratiewe stelsel in Suid-Afrika, 

met die uitsondering van Anthonie Viljoen"' en Fanie Cloete,"' nog min aftrek 

gekry het. Skrywers31 het hoofsaaklik die verskynsel beklemtoon en ook relatief 

min aandag geskenk aan meganismes om polltieke en administratiewe 

verhoudinge te versterk. Die rede hiervoor is waarskynlik omdat die Westminster

stelsel as riglyn in sodanige studies gedien het. en omdat staatsamptenare in 

Suid-Afrika onder die vorige bewind die verhewe took van openbare 

dienslewering, as getroue beleidsuitvoerders van die regering uitgevoer het. 

Voorts is die politieke en administratiewe verhoudinge in Frankryk (moontlik 

weens 'n gebrek aan die nodige taalkennis) 'n geslote boek vir Suid-Afrika. 

Door is wel buitelandse vertaalde werke oor die regering en politiek In Frankryk 

(verskele met die titel The Government and Politics of France) wot nie 

noodwendig eerstehandse inligting bevat nie en ook nie spesifiek aan cabinets 

aandag gee nie. Ju is omdat die cabinet in Suid-Afrika en in die Angel-Saksiese 

"Cloete. Managing the Public Service .... pp. 27 & 37. 
"Kyk no Anthonie Viljoen. Die lnvloed van Politleke Gesag op Personeeladmlnistrasie in die 
Openbare Sektor. SA/PA: Tydskrif vir Publieke Administrosie, 17(4}, Desember 1982; Anthonie Viljoen. 
Politisering van die Burokrasie vs Burokratisering van die Politiek, Woodrow Wilson: 100 Joor 
Pub/ieke Administrosie: Quo Vodis?, Pretoria: Unisa. Mei 1987. 
30Kyk no punt 3.2.1.3. 
31 Cloete. Managing the Public Service ... ; kyk ook no punt 3.2.1.3 en voetnoot 30 van hoofstuk drle. 
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wereld so vreemd is, waor die Westminster-stelsel hoofsaakllk gevolg word, en 

omdat die konsep in die algemeen gei'gnoreer word, bestaan door 'n 

behoefte om dit te ondersoek, te verduidelik en die waorde daorvan te 

bepaal. 

Die literatuur oor die cabinelstelsel in Frankryk is hoofsaaklik ook net gemoeid 

met die sosiologiese agtergrond, opleiding, funksies en politiek van 

cabinetslede. Door word ook deurgaans in studies oor die cabinets 6f 'n 

sosiologiese of 'n institusionele benadering, 6f 'n kombinasie van die twee 

benaderings gevolg, Die vraag waorom die cabinet se rol in die politieke en 

administratiewe stelsel nie aan ondersoek onderwerp word nie, is deur die 

skrywer aan twee skrywers oor die cabinetstelsel gestel.32 Hulle mening was dot 

door in Frankryk aanvaor word dot die instelling van cabinets in die openbore 

belong is en dot politici en cabinetslede nie gemaklik inligting verstrek oor die 

aord van hulle werklike rol nie, omdat dit onderling in ministeries verskil en 

polities sensitief is. Cabinetslede sol meer geredelik inligting aan buitelandse 

waarnemers verstrek, indien die doel van ondersoek daorop afgestem is om die 

werking van die stelsel te verstaan, en in die konteks van hulle eie politieke en 

administratiewe stelsels te evalueer. 

Die teoretiese benadering wot gevolg is om die rol van cabinets binne die 

raamwerk van 'n politieke en administratiewe stelsel te ontleed, is van 

wetenskaplike belong omdat dit 'n gespesialiseede faset van die Publieke 

Administrasie is wot min aan wetenskaplike ontleding onderwerp word. 

Dit mag ook vir diegene wot by politieke besluitneming en beleidbepaling 

betrokke Is, van waorde wees, ongeag die vlak van hul betrokkenheid. 

Diegene wot aanvaorde, moor voe idees oor mag bevraagteken, wot dikwels 

verskuil voorkom, en hulle ten doel stel om die redes waorom so 'n mag ten 

spyte van politieke wisselvallighede en adminlstratiewe kontinuiteit bly 

voortbestaan, beter wil verstaan, mag ook boat vind by die bevlndings van 

hierdie studie. 

Buitelandse kommentators is geneig om groot waorde aan die politieke 

entourages ('familiekring') in Frankryk te heg; hulle dig selfs aan die 'magte 

agter die troon' 'n krag toe wot des te groter is omdat hulle aanvaor dot die 

"Marie-Jose Frichement & Isabel Boussard. Persoonllke onderhoud, Parys, '29 Januarle 1987 (kyk no 
Aanhangsel l ). 
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aard daarvan verskuil is. en die identiteite in elk geval onbekend is. 'n Verdere 

bydrae van hierdie navorsing is om sulke voe gedagtes te ondersoek. 

lndien dit waar is dot cabinets vandag 'n onmisbare kanaal . en 

besluitnemingsmeganisme van die Franse regeringstelsel is. verdien die stelsel 

dieselfde mate van akademiese ondersoek as die waaraan die 

ge'institusionaliseerde instellings van Frankryk reeds oor 'n long tydperk 

onderworpe is. 

Die behoefte aan 'n sootgelyke studie binne die raamwerk van die huidige 

Suid-Afrikaanse politieke en administratiewe stelsel bied insgelyks 'n prikkelende 

terrein vir verdere studie. 

1.4 BENADERING TOT DIE STUDIE 

Nadat die vrae en onsekerhede oor cabinets met mekaar ge'integreer is, was 

die navorsingsprobleem vir die doeleindes van hierdie proefskrif die seleksle van 

'n raamwerk waarvolgens die aard, rol en funksionering van cabinets 

verduidelik en no waarde geskat kan word. 

Die bruikbaarste teoretiese benadering om die rol van cabinets te verstaan en 

te verduidelik, was om die veranderlikes wot hulle be'invloed te isoleer en te 

oorweeg - dit wil se die styl en funksies van die minister aan wie hulle 

verantwoording doen (die politieke wereld), die aard van die staatsdiens (die 

administratiewe wereld), en die personeel en werking van cabinets - en om 

hierdie veranderlikes te toets deur die spesifieke verhoudings tussen 

cabinetslede en directeurs in die staatsdiens (hul ewekniee) te ontleed. Hierdie 

veranderlikes wot die grondslag vir die grootste gedeelte van die proefskrif 

vorm, het die parameters en beperkinge waarbinne en waaronder elke 

cabinet werk, help omskryf en hieruit het die basiese raamwerk vir die proefskrif 

ontstaan wot die nodige teoretiese begronding vir die studie gee. Dit bly 

natuurlik bloot net 'n raamwerk en die invloed van hierdie onderskeie 

veranderlikes op die bepaling van cabinetsgedrog, wissel gedurig namate 

hulle op mekaar reageer of gemodifiseer word deur die gang van gebeure. 

Die slotgedeelte van die proefskrif evalueer die rol van cabinets in die Jig van 

hierdie veranderlikes. Die doel met die proefskrif was nie om met die fyn 
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besonderhede van die geskiedkundige rekord gemoeid te wees nie, moor om 

ondersoek in te stel no veralgemenings oor 'n spesifieke groep besluitnemers in 

die Franse politieke en administratiewe stelsel. Dit was ook nie die bedoeling om 

'n waordebepaling van cabinets te maak nie. Door word egter wel gepoog 

om veralgemenings oor cabinets te maak, en klem word gele op die relevansle 

daorvan om speslfieke gevallestudies te bestudeer ten einde die rol van hierdie 

instelling te verstaan. 

'n Ontleding van die cabinets behels dus 'n bespreking van die bogenoemde 

twee werelde. Die omvang van hierdie studie is noodwendig wyd omdat 

publieke administrasie 'n ge'integreerde deel van die politieke proses is. Die 

administratiewe riglyne word gestel en word verteenwoordig deur politieke 

ampsbekleers. Omdat waordes en feite probleemvelde skep in die 

besluitnemingsproses van die publieke administrateur, is die grense van die 

studie nie altyd presies afgebaken nie. Die cabinet is in praktyk 'n entiteit op sy 

eie, wot bestaan uit individue met hulle eie beskouings, prioriteite en metodes 

van besluitneming. Hierbenewens is die cabinet in wese 'n informele instelling, 

wot beteken dot die studie van cabinets dikwels op die au end 'n studie word 

van individue waoruit die cabinet bestaan. 

Die meeste studies van hierdie aord het 6f 'n wye reikwydte waar door 

gepoog word om rasionele of opsionele besluineming te bestudeer, 6f hulle is 

eng, met besprekings van spesifieke gevallestudies. Hierdie studie val tussen die 

twee benaderings, in die sin dot dit 'n ontleding is van die wyse waorop en die 

redes waarom 'n groep besluitnemers in spesifieke situasies opgetree het gesien 

uit hulle eie perspektief. 

Hierdie proefskrif is primer bedoel om 'n verkennende gevallestudie met 

betrekking tot die politieke en administratiewe rol van cabinets te wees. 

Daarom is die proefskrif in wese krities-analities en beskrywend van aard. 

1.5 HIPOTESE MET BETREKKING TOT DIE STUDIE 

Die cabinet kom voor as 'n instelling om politieke probleme te hanteer - met 

and er woorde terreine wot regstreeks of onregstreeks die posisie van die minister 

of die regering rook. Die skrywer is van mening dot hierdie indruk moontlik 'n 
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oorvereenvoudiging van die rol van die cabinet kan wees. Daarom word die 

volgende hipotese geformuleer: 

Die ministeriele cabinet vervul 'n deurslaggewende rol in die 

wisselwerking tussen die politieke en administratiewe stelsel, met die doer 

om die eiesoortige praktyk van die Franse publieke administrasie 

doelmatig te laat funksioneer. 

1.6 DOELWIT VAN STUDIE 

Uit hierdie hipotese volg die doelstelling met hierdie proefskrif om die besondere 

rol van die ministeriele cabinets as 'n meganisme in die Franse politieke en 

administratiewe stelsel te ontleed. Die rol wot hulle vervul en die wyse waarop 

hulle funksioneer, word ondersoek deur 'n ontleding van die veranderlikes wot 

hulle be'invloed, naamlik die behoeftes van die minister aan wie hulle verbonde 

is, en die aard van sowel die sentrale administrasie as die cabinet. Hierdle drle 

veranderlikes is die raamwerk waarbinne die samestelling, opleldlng, 

binnewerkinge, mag, politieke en administratiewe uitgangspunte, werkwyse en 

rol van hierdie instelling in die Franse publieke administrasie verduidelik en die 

waarde daarvan bepaal word. 

1.7 AFBAKENING VAN STUDIETYDPERK 

Die tydperk waaroor die studie strek, is ongeveer drie en dertig jaar - vanaf 

September 1958 met die aanvaarding van die Grondwet van 1958 en die 

begin van die Vyfde Republiek, tot Mei 1991 toe 'n nuwe regering weereens 

saamgestel is. 

Die laasgenoemde datum is as afsnypunt gebruik om die proefskrif binne 'n 

redelike omvang vir die navorser en vir eksaminering te bring. In die reel vind 

waarnemers. net soos die skrywer, dit moeilik om hul studies te beeindig. "There 

is always one more person to interview, one more loose end to tie up, or one 

more area to pursue. "33 Die rol van ministeriele cabinets het ook nie no 1991 

ingrypend verander nie. 

"S.J. Taylor & R. Bogdan, Introduction to Qual/tatlve Research Methods: 7he Search tor Meonlngs, 
New York: Wiley, 1984, p. 67. 
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1.8 INLIGTINGINSAMELING EN NAVORSINGSMETODE 

Hierdie studie word gerugsteun deur 'n verskeidenheid bronne. Buiten long 

periodes wot die skrywer in Frankryk deurgebring het waartydens primere 

navorsing deur middel van 'n kwalitatiewe deelnemende waarnemingstudle 

gedoen is,"' is verskeie toonaangewende persone ook geraadpleeg, 

onderhoude gevoer en van primere en sekondere bronne gebruik gemaak.35 

1.8. l INLIGTINGINSAMELING 

In 'n poging om inligting en kennis oor die studieterrein te verkry, is primere sowel 

as sekondere literatuur geraadpleeg. 

Alhoewel heelwat Franse, Britse en enkele Amerikaanse skrywers oor verskele 

aspekte van die Franse ministeriele cabinets geskryf het, is door min literatuur 

beskikbaar oor die rol en funksionering van cabinets, en in besonder hul rol in 

die Franse politieke en administratiewe stelsel. 

Net soos die geskiedenis van die administrasie, is die bedrywighede van 

ministeriele cabinets in baie opsigte swak gedokumenteer. Door is geen rekord 

van die werk van cabinets nie, omdat die argiewe van elke cabinet, wanneer 

sy dienstermyn voltooi is, tradisioneel vernietig word. Hierdie tradisie het tot in die 

Vyfde Republiek voortgeduur, met slegs enkele stukke 'roetine'-dokumentasie 

wat na die sentrale administrasie gestuur word vir liassering, terwyl die meeste 

daarvan verbrand word of in die persoonlike leers van die minister gehou word. 

Die redes vir hierdie gebruik was skynbaar dat 'n verandering van minister 

dikwels met 'n verandering van die regerende party gepaard gegaan het. 

Daar word egter nie altyd streng hierby gehou nie. Een oud-cabinetslid met wie 

'n onderhoud gevoer is, kon 'n hele las 'geheime' cabinetsdokumente 

tevoorskyn haal wat hy reeds vir 'n geruime tyd na die betrokke cabinet 

ontbind het, in sy huis gehad het. Dit kom in werklikheid redelik algemeen voor 

dot cabinetslede dokumente wot met hul persoonlike bedrywlghede verband 

hou, bewaar. 

"Taylor & Bogdan. Introduction to Qualitative Research MethodS. 
35M. Ferreira. J. Mouton, G. Puth, E. Schurink & W. Schurlnk, /n/eiding tot Kwalitatiewe Metodes, 
Module 3, Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1988, pp. 76-99. 
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1 .8.2 NAVORSINGSMETODE 

'n Uitgebreide literatuurstudie. vrae wot tydens die voer van onderhoude 

gestel is en direkte deelnemende waarneming. 36 is die belangrikste 

navorsingsmetodes in die proefskrif. Toe die finale keuse gedoen moes word, 

was die skrywer hoofsaaklik daaroor begaan om verteenwoordigende 

voorbeelde aan te bied. 37 eerder as om in 'n histories-chronologiese volgorde 'n 

verskeidenheid soortgelyke voorbeelde in te sluit. Dit het tot gevolg gehad dot 

door ook gereeld van ouer bronne gebruik gemaak is wot tot groter insig in die 

optrede in bepaalde situasies en die redes vir die ontstaan van bepaalde 

gebruike, as die nuutste literatuur gelei het. Door verskyn ook nie gereeld nuwe 

publikasies oor die Franse administratiewe instellings nie, omdat dit dikwels oor 

long tydperke geen noemenswaardige veranderinge toon nie. 

1.8.2. I Literatuurstudie 

Die besondere literatuurstudie is in hoofsaak afgestem op die volgende: 

• Die Who's Who in Frankryk en die Bottin administratif tussen die periode 

1958 tot 1991 was nuttige biografiese bronne. 

• L 'Encyclopedie periodique, economique, politique et administratif en 

L 'Annee Politique tussen die periode 1958 tot 1991 wot belangrike 

literatuurbronne verteenwoordig van gevalle waar cabinets se optrede 

met betrekking tot spesifieke aangeleenthede aangespreek word. 

• Ministeriele toesprake. 

• Ministeriele jaarverslae en jaarverslae van die conseil d'etat, cour des 

comptes en die inspection des finances. 

• Tydskrifartikels en koerantberigte. 

• Die belangrikste literatuur oor die Franse regering en administrasie. 

36Kyk no Ferreira et. al., Die Sosiale Proses van Deelnemende Waameming, in lnleiding tot 
Kwalitatiewe Metodes .... pp. 83-96. 
"Die Finale of Beeindiglngsfase. in In/aiding tot Kwalitatiewe Metodes .. ., p. 96. 
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• Algemene literatuur oor die Franse administratiewe en regeringstelsels met 

besondere aandag aan die wot die ministeriele cabinets bespreek. 

• Die Franse Grondwet van 1958 en ander relevante wetgewing. 

• Biografiee van ministers en staatsamptenare. Dit het min inligting oor die rol 

van die ministeriele cabinet bevat moor materiaal ult hierdie bronne het 

bruikbare insigte tot gevolg gehad wanneer hulle saam met materiaal uit 

ander bronne gebruik is. 

• Cabinetsdokumente. 

• Argiefmateriaal. Door bestaan tog getuienis van die werk van die 

cabinets in die Archives Nationales en dit was moontllk om sommige 

tentatiewe bevindings oor die rol van die cabinets saam te stel. Die 

argiewe van die directions van die ministeries van Justisie, Nywerheid, 

Nasionale Opvoeding, Binnelandse Sake en Finansies het veral inligting 

opgelewer. 

1.8.2.2 Onderhoude38 

• Aantal: 

Die literatuurstudie is aangevul deur onderhoude en 'n groot deel van die 

inligting wot in die proefskrif gebruik is, is verkry uit 'n reeks onderhoude wat 

tussen 1987 en 1991 met lede van cabinets, asook directeurs (direkteure) en 

sous-directeurs (adjunk-direkteure) in die staatsdiens, die mediateur de la 

Republique (Ombudsman), drie outeurs van boeke oor die Franse ministeriele 

cabinets, en staatsamptenare gevoer is. Onderhoude is ook met personeel van 

die eerste minister se kantoor gevoer. Door Is altesaam met honderd sewe en 

twintig persone onderhoude gevoer. 39 

"Die persona met wie onderhoude gevoer is, word in Aanhangsel 1 aangedui. 'n Vraelys is 
opgestel wot bestaan uit vrae wot ender andere aan cabinetslede gestel is. Wat die onderhoude 
met directeurs en ander staatsamptenare betref. is daar nie 'n vooropgestelde vraelys nle. 
aangeslen die vrae gebaseer is op die inligting wot uit onderhoude met cabinetslede verkry is. 
"Kyk na die aard van die onderhoude soos in die res van punt 1.8.2.2 aangedul word. 
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• Seleksie: 

Daar is besluit om 'n aantal ministeries te kies, ten einde 'n 

verteenwoordigende steekproef saam te stel."' In 'n poging om die cabinets in 

'n verskeidenheid situasies te kan ontleed, is ministeries gekies wot verskil in 

struktuur, mag en omvang. Hierdie ministeries het die spektrum van soorte en 

strukture in die staatsdiens verteenwoordig, en ook voorbeelde verskaf van die 

verskillende soorte ministers. 

Die Ministerie van Finansles is gekies omdat dit, soos in die meeste Westerse 

demokrasiee, 'n oorheersende posisie ten opsigte van die ander ministeries het, 

beide wot koordinering en beleidbepaling betref. Dit is dus 'n voorbeeld van 'n 

ministerie met vertikale en horisontale directions. 

Die ministeries van Binnelandse Sake, Landbou, en Nasionale Opvoeding is 

gekies as sterk tradisionele, dog anders gestruktureerde, ministeries. 

Die Ministerie van Kultuursake is 'n voorbeeld van 'n ministerie met 'n swak 

interne struktuur, met onder andere die onderskeidende kenmerk dot dit een 

van die ministeries is wot vir die langste onder die leiding van een minister 

gestaan het. 

Die laaste keuse was tegniese, vertikaal gestruktureerde ministeries, te wete, die 

ministeries van Gesondheid en Nywerheid. 

Die studie van cabinetslede is beperk tot amptelike lede van ministers se 

cabinets, en lede van die cabinets van die eerste minister, president, die 

Ministerie van Verdediging en die secretaires d'etat se cabinets is nie ingesluit 

nie. Aanvanklik is persone per brief genader: nagenoeg tagtig persent van die 

briewe is beantwoord. Onderhoudvoering is egter 'n tydrowende en 

ontmoedigende proses en daar het dikwels 'n gaping ontstaan (wot deur 

geesdriftige sekretaresses vergroot is) tussen die toestemming om 'n onderhoud 

te voer en die onderhoud self. Dit is moeilik om hooggeplaaste amptenare te 

spreek: daar is dikwels teenstrydigheid tussen die beloftes om die onderhoud 

toe te staan - wot aan verkiesingsbeloftes herinner het - en die oordrewe 

klagtes oor werkdruk hoe nader dit aan die onderhoud kom. 

40Kyk na Ferreira, et. al., lnleiding tot Kwalitatiewe Metodes .. ., pp. 84-87. 
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• Onderhoudvoering:" 

Daar was hoofsaaklik twee probleme met die voer van onderhoude oor 'n 

onderwerp van hierdie aard. Die situasies waartydens waarneming sou 

plaasvind en persone met wie die onderhoude gevoer moes word, is gekies en 

die soort vrae wot gevra sou word is ontwerp om hierdie probleme te oorkom. 

Eerstens, was daar die kwessie van die bekendmaking van inligtlng. Die meeste 

persone met wie onderhoude gevoer is, het benadruk dot hulle anoniem wou 

bly, en dot hulle inligting slegs sou bekendmaak mits hulle nie aangehaal word 

nie. Enige cabinetsdokumente wot beskikbaar gestel is, is beskikbaar gestel 

met die verstandhouding dot daar nie regstreeks daaruit aangehaal sou word 

nie. Ofskoon daar in sommige gevalle van bandopnames gebruik gemaak is, is 

die inligting van die meerderheid onderhoude by wyse van observasie- en 

teoretiese notas geboekstaaf.42 'n Tweede en belangriker probleem was om die 

mees ideale toetssteen te vind waarmee die geldigheid en betroubaarheid 

van inligting wot verskaf is, beoordeel kon word."' 

Die waarheid kan in onderhoude op verskillende maniere verdraai word. Dit 

word soms doelbewus gedoen, deur 'n persoon wot sy eie beuel wil blaas, sy 

optrede wil regverdig, of om spesifieke kwessies oor sy eie standpunt en 

aandeel of die van die ministerie te verdedlg. Soms word door onderbewustelik 

'n valse prentjie geskilder, of het feite in die vergetelheid versink. Optrede word 

ook soms gerasionaliseer om die onderhoudvoerder te behaag. Party van die 

verdraaiings is op die volgende maniere uitgeskakel of meer ooglopend 

gemaak: 

• deur vooraf kennis op te doen van 'n persoon se agtergrond of politieke 

beskouinge sodat sy vooroordele geevalueer kan word (die Who's Who in 

France het hier handig te pas gekom); 

• deur onderhoude te voer met persone wot in werklikheid in relevante 

posisies staan - dit het die verwringing wot met tyd gepaard gaan, 

voorkom; 

"I.E. Seidman, Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the 
Social Sciences, New York: Teachers College Press, 1991. 
"Kyk na Die Vaslegging van die Data. in Ferreira, et. al .. lnleiding tot Kwalitatlewe Metodes .... pp. 87· 
89. 
43Kyk na die aard van onderhoude op die volgende bladsy. 
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• deur dieselfde gevallestudies met verskillende persone tydens 

onderhoude te bespreek, sodat wisselende interpretasles daardeur 

nagegaan en verstaan kan word; en 

• deur die onderhoud self te gebruik as 'n middel waardeur 'n persoon se 

weergawe van 'n spesifieke optrede nagegaan word. 

Namate meer onderhoude gevoer is, het dit makliker geword om inligting te 

ontleed en die geldigheid daarvan te evalueer. In 'n sin was selfs die 

verdraaings van belong omdat dit aangetoon het hoe 'n persoon se 

vooroordele sy optrede in spesifieke situasies sou kon be'invloed. Die proefskrif 

was 'n poging om die gedrag van sekere individue soos gesien uit hulle eie 

perspektief, te verstaan. 

• Aard van onderhoude: 

Onderhoude het die vorm van vrae aangeneem tydens die waarneming van 

vergaderings en besprekings wanneer opdragte bespreek en uitgevoer is, of is 

as spesifieke individuele gesprekke gestruktureer. 

In die algemeen het die onderhoude een tot een en 'n half uur geduur, 

hoewel sommige twee tot drie uur lank was (wot nie noodwendig altyd 

voordelig was nie!). Aangesien dit die doel van die onderhoude was om die 

realiteit agter cobinefsbedrywighede regverdig te beoordeel, met verwysing no 

voorbeelde van spesifieke besluite, is daar besluit om nie van 'n 

gestruktureerde vraelys gebruik te maak nle. Aon die ander kant het 

onderhoude gebaseer op 'n 'oop-vraag'-benadering"' geneig om te lei tot 

eindelose vertellinge, 'n deurmekaar pratery en skinderstories. Die vrae wot na 

aanleiding van deelnemende waarneming tydens vergaderings gestel is, het 

tot nuttige insigte oor die wyse waarop besluite geneem word, gelei, moor nle 

veel inligting oor die individuele cobinefslede opgelewer nie. Die drie tegnieke is 

in vyf voorlopige onderhoude getoets. 

Die uiteindelike struktuur van die onderhoude het tussen hierdie drle 

benaderings gele. 'n Gespreksvraelys het as die aanknopingspunt vir die 

meeste onderhoude gedien. Party vrae (soos die rede waarom door tot 'n 

cobineftoegetree is, as 'n evaluering van die rolle van die verskillende groepe 

"Kyk no Die Metodologie van Ongestruktureerde Onderhoudvoering, In Ferreira, et. al., fnfe/dlng tot 
Kwafitanewe Metodes .. ., pp. 137-157. 
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in die besluitnemingsproses) is aan alle persone met wie onderhoude gevoer is 

gerig; ander het gewisseL ooreenkomstig die status van die persoon 

(byvoorbeeld vrae oor rolkonflik, of spesifieke besluite wot geneem is). Dit het 

mettertyd duidelik geword dot sommige persone 'n onderhoud gebaseer op 'n 

vraelys verkies, terwyl spesifieke vrae ander wrewelrig gemaak het -

onderhoude is dienooreenkomstig aangepas. In Aanhangsel 2 word 'n vraelys 

verstrek wot die basis gevorm het van die meeste onderhoude. Aanpassings is 

egter noodgedwonge tydens die onderhoude gemaak. 

1.9 VERWYSINGSTEGNIEK 

Die voetnootverwysingstegniek soos deur Marlene Burge~ uiteengesit, is in die 

proefskrif gebruik. Vir eerste verwysings in die teks is van genommerde voetnotas 

gebruik gemaak wot volledige besonderhede oor die bron verskaf. 

Daaropvolgende notas wot na dieselfde bron verwys, word deur die 

korttitelmetode aangedui om dit vir die leser te vergemaklik. Voetnote is ook 

soms gebruik ter verheldering van bepaalde begrippe in die teks, waar dit die 

vloei van die argument sou onderbreek, moor noodsaaklik was vir beter begrip. 

Voetnotas is ook gebruik as kruisverwysing na 'n ander voetnoot 'n bepaalde 

punt in 'n hoofstuk, of na 'n ander hoofstuk. 

Die lys van geraadpleegde bronne is insgelyks hoofsaaklik volgens Burger se 

voorskrifte opgestel. Aanpassings in die verwysingsmetodes moes 

noodgedwonge gemaak word in gevalle waar inligting uit amptelike leers 

verkry is of deur middel van onderhoude bekom is. Die bronne is in die 

volgende kategoriee verdeel: boeke, artikels, koerante en tydskrifte, amptelike 

dokumentasie, woordeboeke, naslaanwerke, en intreeredes en 

ongepubliseerde bronne. 

Besonderhede van die persone met wie onderhoude gevoer is en die basiese 

vraelys waarop die onderhoude gebaseer is, word in Aanhangsel 1 en 2 

weergegee. 

"Marlene Burger. Verwysingstegnieke. Pretoria: Universitelt van Suld-Afrika, 1992. 
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1.10 TERME EN WOORDOMSKRYWINGS 

Ten einde begripsverwarring te voorkom. is dit belangrik om bepaalde woorde 

en terme wot in die proefskrif gebruik word. te verklaar of te vertaal. Die 

oorspronklike Franse terme word gebruik omdat daar dikwels nie soortgelyke 

terme in Afrikaans is nie. Die skrywer se vertaling of vertolking word na elke term 

waar dit die eerste keer voorkom, in hakies aangetoon en daarna word 

meestal slegs die Franse term gebruik. 'n Glossarium word aan die begin van 

die proefskrif verstrek. Enkele begrippe wot tot verwarring kan lei, word hier 

verklaar. terwyl ander begrippe wot moontlik tot verwarring kan lei, 6f in 'n 

voetnoot 6f in die teks waar dit voorkom verduidelik word. 

1.10.1 CABINET46 

Die Franse term cabinet(s) wot die objek van die studie is en no 'n ministeriele 

'kabinet' verwys. moet nie verwar word met die term 'kabinet' wot in Suid

Afrika gebruik word om die road van ministers wot die regerlng uitmaak, te 

beskryf nie. In 'n parlementere stelsel van uitvoerende gesag soos Suid-Afrika. 

Brittanje en Frankryk, is die uitvoerende gesag om te regeer opgedra aan 'n 

klein groep of kollege van die wetgewende gesag (ministers). In teenstelling met 

die funksies om wette te maak en regspraak te lewer. In die Franse, net soos die 

Britse stelsel, het die eerste minister 'n kabinet wot bestaan uit sy ministers; maar. 

anders as in die Britse kabinet, het elke Franse minister self ook sy eie cabinet of 

privaatpersoneel, wot meestal uit staatsamptenare bestaan. Hierdie proefskrif 

gaan oor laasgenoemde. wot bekend staan as 'n ministeriele cabinet en soms 

ook as ministeriele personeel. In Frankryk word meestal verwys na /e 

gouvernementwanneer daar na die ministers wot die regering uitmaak, verwys 

word, alhoewel die term le cabinet soms ook gebruik word. In die proefskrif is die 

term egter gebruik om na die personeel wot om 'n minister gegroepeer word, 

om horn persoonlik in sy taak by te staan. te verwys. Die term beskryf 'n totaal 

ander instelling as die conseil de cabinet (kabinetsraad).47 

"Kyk no voetnoot l in hierdie hoofStuk. 
"Kyk no punt 2.3.7.2. 
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1. 10.2 BUROKRASIE 

Vir baie mense verwys die term 'burokrasie' no 'n tipe regeringsiekte waarvan 

die belangrikste simptome die volgende is: die verslawing aan omslagtige 

prosedures ("red tape"). sinnelose en onbuigsame reels. ontkenning van 

verantwoordelikheid ("buck-passing") en swak maniere teenoor die publiek. 

Die letterlike betekenis is 'regering van amptenare', 

In hierdie proefskrif word die term burokrasie. soos in Frankryk. gebruik as 

sinoniem vir 'administrasie' en 'staatsdiens' waar burokrasie in 'n waarde

neutrale sin verstaan word. Hierdie konsep beteken dot die regering 'n 

vasgestelde werkgebied het vir die funksionering van sy amptenare, 'n stelsel 

van sentrale gesag. 'n sentrale stelsel van inligting. hooggeplaaste amptenare 

met professionele opleiding en 'n amptenary wot vasgestelde reels en 

prosedures volg. 

1.10.3 CORPS'8 

In Afrikaans is die woord 'korps' bekend in verwysings no die diplomatieke korps 

en sekere weermaginstellings. In Frankryk verwys die term corps no 'n groep 

amptenare wot op verskillende vlakke aan dieselfde take of groep take werk. 

wot almal dieselfde dlensvoorwaardes het. en wot no verwagting 'n 

progressiewe loopbaan binne die corps sol volg. Staatsamptenare word 

verdeel in kategoriee49 wot gedefinieer word volgens die opvoedkundige 

kwalifikasie wot vir toelating nodig is. Elk van hierdie kategoriee bestaan uit 

verskillende corps. Deesdae is alle gevestigde staatsamptenare lede van 'n 

corps en is die grootste corps die van laerskoolonderwysers. vir wie die basiese 

toelatingsvereiste met ander woorde op die vlak van minstens die 

baccalaureat (Franse matrikulasie) is. moor onder die vlak van 'n 

universiteitsgraad. 

Lede van die corps kan hulle loopbane met 'n tydperk van gespesialiseerde 

opleiding begin: belastinginspekteurs begin byvoorbeeld hulle loopbaan by 

die eco/e nationale des imp6ts (nasionale belastingkollege). Die belangrikste 

corps is die sogenaamde grands corps (tradisioneel die toonaangewende 

topkaderinstellings in die burokrasie wie se lede die top cadres (range) in die 

"Kyk no punt 5.3. 
"Kyk no punt 5.2. woar die bosiese kategoriee waarin staotsamptenare verdeel is, aangedul word. 
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burokrasie beklee). As gevolg van die vlak van die werwings- en 

opleidingsinstellings waardeur hulle beweeg, beklee hulle 'n spesiale en 

invloedryke posisie in die administrasie en die Franse sosiale struktuur. 

'n Opmerklike kenmerk van die lede van die grands corps is dot hulle beskou 

word as 'n elite wot die Stoat verteenwoordlg en sterk daarmee ge'identifiseer 

word, binne 'n administratiewe elite waaroor door lank reeds die siening 

bestaan dot dit 'n hoe graad van 'staatsheid' vertoon. Die burokraat in die 

sin van cadres (benaming vir leidinggewende beamptes), beskou homself, en 

word beskou, as 'n agent van die Stoat eerder as 'n amptenaar van die 

regering. Hy praat en tree namens die Stoat op, en is dus geneig om te glo dot 

hy 'n stukkie soewereiniteit in horn het wot horn die reg gee om eerbied of te 

dwing en van mense te verwag om te let op wot hy se. Die publiek stem, 

minstens gedeeltelik, met hierdie siening saam en tree dienooreenkomstig op. 

Tolle lede van die grands corps en die corps van administrateurs civils dien ook 

in 'n amptelike en semi-amptelike hoedanigheid in cabinets. Cabinets werk 

ook saam met lede van corps in die ministeries. Gevolglik moet selfs 'n studle 

soos die noodwendig hierdle ietwat ingewikkelde kenmerk van die Franse 

administratiewe stelsel verduidelik. Dit word in hoofstuk vyf aangespreek. 

1.10.4 MINISTERIE 

Vir die doeleindes van die proefskrif word die term 'ministerie' (soos in Frankryk 

en Brittanje), meestal in plaas van departement gebruik. Die term 

'departement' word meestal in Suid-Afrika gebruik om no 'n 

staatsdepartement te verwys, en word ook soms in 'n bepaalde konteks in die 

proefskrif gebruik. Dit beteken egter dieselfde. Om in die proefskrif van 

departemente te praat kan egter ook soms verwarrend wees, aangeslen 

'provinsies' in Frankryk bekend staan as departements. 

In die konteks van die Franse ministerie, moet die minister sy eie beleidsbesluite 

neem, toepaslike beleid opstel en toesien dot dit binne die bestek van die 

bree raamwerk van regeringsbeleid, uitvoerbaar is en uitgevoer word. 
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1. I 0.5 SENTRALE ADMINISTRASIE, SERVICES5° EN ADMINISTRASIE 

In hierdie proefskrif word administratiewe terme volgens die Franse betekenis 

aangewend. Struktureel gesproke is die sentrale administrasle georganiseer in 

ministeries (die sentrale administrasie). 'n Ministerie in Frankryk word weer 

georganiseer in bepaalde administratiewe seksies en services exterieurs 

(velddienste). Die velddienste of buiteposte is amptenare wot verbonde is en 

bestuur word deur die sentrale ministerie wot in Parys gesetel is, hoewel hulle 

dwarsdeur Frankryk in die departements en regions werksaam is. Die sentrale 

administrasie. dit wil se die hoofkantoor van 'n ministerie in Parys, bepaal die 

beleid van die ministerie wot saam met die directions. services (interne dienste) 

en services exterieurs uitgevoer word. 

Die term 'administrasie' word in die eng sin (institusionele benadering) gebruik 

en verwys 6f no die geheel van die sentrale administrasie (dit wil se die 

staatsdiens) tesame met die services exterieurs, 6f no die sentrale administrasie 

van 'n spesifieke ministerie. Die Franse gebruik die woord gestion (administrasie 

as sinoniem met bestuur) wanneer daar no administrasie as 'n aktiwiteit verwys 

word. 

1.10.6 REGIME"' 

Regime vir die doeleindes van hierdie proefskrif kan omskryf word as 

konstitusionele reels en voorskrifte. formele instellings, institusionele norme en 

basiese waardes. wot op die een of ander wyse die werking van 'n politieke 

stelsel reguleer, met ander woorde die reels van die politieke stelsel in 'n 

besondere samelewing. Gevolglik kan dit ook verwys na 'n owerheidsvorm. 

Hierdie konsep word dikwels, veral in die populere literatuur, neerhalend 

gebruik. Dit dui op 'n owerheidsvorm wot onaanvaarbaar was, soos die Vierde 

Republiek in Frankryk. 

50Kyk no die Glossarium. 
"H.J. Kotze & J.J. van Wyk, Basiese konsepte in die po/itiek, Johannesburg: McGraw-Hiii. 1980, p. 161. 
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1. 10. 7 POLITIEK EN BELEID 

Door is 'n groot aantal definisies en omskrywings van hierdie twee konsepte 

afhangende van die betrokke fokus. Vir die doeleindes van hierdie proefskrif 

word beleid beskryf as 'n patroon van doelgerigte aktiwiteite waardeur die 

regering bepaalde probleme in Frankryk aanspreek. Beleidsbesluite wot in 

beginsel geneem word, sol deur die algemene politieke uitgangspunte van die 

regering gerig word. Die taak bly egter om aan hierdie besluite vorm te gee en 

dit in wetgewing te omskep. Bowendien moet die lois-cadres 

(konsepwetgewing) van so 'n aard wees dot dit aanvaarbaar is vlr alle 

betrokkenes. Dit behels dus 'n wye verskeidenheld pogings en prosesse wot 

daarop gemik is om bepaalde beleidskwessies aan te spreek. 

Met die term politiek word in hierdie proefskrif nie na partypolitiek nle, maar 

eerder no die regeeraksie in staatsbestuur verwys, 52 hoewel dit 'n heelwat wyer 

konsep is, wot ook die konflik en keuses waardeur individue en sosiale kragte 

verbind word aan politieke instellings wot beleid formuleer, insluit. lndien 

partypolitiek ter sprake is, sol dit spesifiek so genoem word. 

'n Deurgrondige insig in die wisselwerking tussen beleid en politiek in Frankryk is 

noodsaaklik om 'n begrip te kan vorm van die wyse waarop en die redes 

waarom reaksies op gemeenskaplike probleme in Frankryk van ander lande s'n 

verskil of hoe dit daarmee ooreenstem. Die term politique word in Frankryk vir 

beleid sowel as politiek gebruik, en door word van die leser verwag om. soms 

op intu"itiewe wyse. die gebruik daarvan te verstaan deur self afleidings uit die 

konteks waarin dit voorkom, te maak. 

1.10.8 TOESIG (VEILLER) 

Ten opsigte van die term 'toesig' (wot by implikasie toesighouding insluit), moet 

daar op twee sake gelet word. Die term word nie in die eng sin gebruik nie, wot 

sou neerkom op toesighou oor 'n ondergeskikte of afdeling se werk. Die term 

word in die Franse sin van veiller (oorsien) gebruik wot die volgende betekenisse 

het: 

• om 'n oog te hou oor iets, soos byvoorbeeld oor 'n direction; 

52Kyk no Anthonie Viljoen. Politisering van die burokrosie .... p. 86. 
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• om op die uitkyk te wees of iets, soos byvoorbeeld 'n direction, 

doeltreffend funksioneer; en 

• om op die uitkyk te wees vir moontlike probleme wot mag opduik.53 

1.11 UITEENSETTING VAN HOOFSTUKKE 

Na voltooiing van die navorsing en inligtinginsameling, is die versamelde 

materiaal ge'integreer en gekoordineer sodat die feite en waarnemings vir 

hulself kon spreek. 'n Tematiese benadering is deurgaans gevolg en resultate is 

in die volgende hoofstukke ingedeel: 

Hoofstuk 1 is 'n inleiding waarin die vraag gestel word of cabinets 'n skakel of 

struikelblok is om sodoende die konteks te verskaf van die probleemstelling, die 

keuse van die studieonderwerp, die benadering tot en doelwit van die studie, 

die hipotesestelling, inligtinginsameling en navorsingsmetode en die afbakening 

van die studietydperk. Bepaalde sleutelbegrippe wot in die teks gebruik word, 

word verklaar. 

Om 'n beter begrip oor die rol van cabinets en meer spesifiek die 

werksaamhede van ministers in Frankryk te kry, word die verhouding tussen die 

politieke en uitvoerende instellings ter orientering in Hoofstuk 2 bespreek. Dit 

bestaan uit 'n kort beskrywing van die Grondwet van 1958, en bepaalde 

ontwikkelinge in die praktyk, onder meer ten opsigte van die samestelling van 

regerings in die Vyfde Republiek, die belangrikheid van beide die president en 

die eerste minister in die Vyfde Republiek en die daarstelling van 'n 

'uitvoerende' soort regering wot die mag van individuele ministers beperk en 'n 

hoe premie op samewerking in die uitvoerende gesag plaas. Die hoofstuk het 

ook 'n gedeeltelike beskrywing van openbare beleidbepaling in die Vyfde 

Republiek gegee omdat die cabinet 'n groot rol in beleidsaangeleenthede 

vervul. Laastens, word die druk, prioriteite en optrede van 'n groep Franse 

besluitnemers in groter detail beskryf. 

Hierna volg 'n toeligting in Hoofstuk 3 van die verskillende elemente verbonde 

aan die ministerstaak in Westerse demokrasiee en In die besonder in Frankryk. 

Die opleiding, ondervindlng, persoonlikhede en styl van ministers in Frankryk 

word ook in die algemeen beskryf. Door is aangedul hoe hierdie aspekte die 

"B.T. Atkins, A. Duval. R.C. Milne et. al., Le Robert & Collins, Glasgow: Collins, 1978 (skrywer se 
vertaling). 
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interpretasie van hul rol en die rol van hul cabinets be'lnvloed het. Die aard van 

die minister se take in die politieke stelsel word uitgestip, en ministers se 

benadering tot hulle take en cabinets word verduidelik. 

In die bogenoemde twee hoofstukke is die basiese politieke raamwerk 

waarbinne die cabinet funksioneer. uiteengesit. 

Hoofstuk 4 bevat 'n beskrywing van die aard van die Franse staatsdiens en die 

probleme wot dit vir ministers inhou. Door is aangetoon dot sekere minlsteries 'n 

sekere status in die staatsdiens geniet. Ministeries is ook voortdurend in konflik 

oor gemeenskaplike beleid. Door is nie 'n tradisie van 'n enkele professionele 

hoof van 'n ministerie wot die verskillende directions in die ministerie ko6rdineer 

nie. Die hoofstuk omskryf party van die probleme waarmee ministers in Frankryk 

te kampe het. - veral die probleme ten opsigte van die ko6rdinering van die 

administrasie. sowel in as tussen ministeries. en die neiging van die adminlstrasie 

om probleme op so 'n wyse te hanteer dot dit die belange van hul eie corps, 

directions, of spesialisasie bevoordeel. Cabinets is juis geposisioneer om as 

teenwig vir die bogenoemde probleme In die diens van die minister te 

funksioneer. 

In Hoofstuk 5 is die agtergrond en opleiding van die directeurs in die sentrale 

administrasie onder die loep geneem. Die rol wot die corps in die lig van hulle 

ele reels, norme. hierargiee en voorregte speel, asook die rol van die Ecole 

Nationale d'Administration in die opleiding en standaard van hooggeplaaste 

amptenare word beskryf. Al hierdie aangeleenthede be'invloed die rol wot die 

cabinets vervul. 

In Hoofstuk 6 word die opleiding en agtergrond van cabinetslede beskryf. Dit is 

uitgewys dot cabinets in die geheel gesien bestaan uit dieselfde kader 

personeel as waaruit die boonste geledere van die staatsdiens bestaan. Dit is 

juis hierdie soortgelyke opleiding en agtergrond wot daartoe lei dot cabinets 

en staatsamptenare in beleidsake kan saamwerk. 

Hoofstuk 7 verduidelik hoe 'n cabinetspan saamgestel word, no die motiewe 

wot die samestelling hiervan bepaaL oorweeg is. Dit beskryf ook die mobiliteit 

van cabinetspersoneel tussen cabinets en hulle daaropvolgende 

loopbaanontwikkeling. wot posisies insluit wot hulle inneem nadat hulle die 

diens van 'n cabinet verlaat het. 
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In Hoofstuk 8 is aandag aan die organisasie van ministeriele cabinets gegee. In 

die uiteensetting van poste, strukture en werkverdeling van cabinets is die klem 

op die inherente vloeibaarheid en verskeidenheid van die cabinets geplaas, 

aangesien die interne struktuur van cabinets en die funksie van cabinetslede 

grootliks verskil, en afhang van die werkmetodes en behoeftes van die minister. 

In Hoofstuk 9 word cabinets se rol en die wyse waarop hulle funksioneer, 

aangedui. Omdat die amptelike funksies van cabinets nerens uiteengesit word 

nie, word die hoofstuk ingelei deur die verskillende persepsies oor die rol wot 'n 

cabinet behoort te veNul. aan te dui. Ten spyte hiervan, kan sekere 

veranderlikes wot bepalend is vir die aard van die cabinet en sy funksionering, 

egter tog ge'identifiseer word. Dit sluit die status, styl en mag van die minister, die 

struktuur en personeel van die administrasie en die personeel van die cabinets 

in. 'n Bespreking van hierdie veranderlikes vorm die grondslag vir die grootste 

gedeelte van die hoofstuk. Hierdie veranderlikes is natuurlik net 'n raamwerk, 

en hulle onderskeie invloede op die bepaling van cabinetsgedrog wissel 

namate hulle op mekaar reageer of gewysig word deur die gang van gebeure. 

In die voorgaande twee hoofstukke is aangedui dot die aard van die 

personeel van cabinets en die wyse waarop hulle funksioneer, help om die 

problems wat in ministeries en die staatsdiens ontstaan, uit te stryk. 

In Hoofstuk IO word die funksionering van die ministeriele cabinets in die lig van 

hierdie veranderlikes geevalueer. Die hoofstuk wys daarop dot dit onmoontlik is 

om veralgemenings kwyt te rook oor die cabinets en le klem op die relevansie 

daaNan om spesifieke gevallestudies te bestudeer ten einde sy rol te verstaan. 

Spesifieke aandag word gegee aan die kontroversie wot rondom cabinets 

heers, die beperkte mag waarbinne cabinets funksioneer en die doeltreffende 

wyse waarop hulle hul rol veNul. Tentatiewe rigtingwysers vir die toepaslikheid 

van die cabinetstelsel in 'n Suid-Afrikaanse konteks word verskaf. 

Laastens word 'n lys van Geraadpleegde Bronne en die Aanhangsels tot die 

onderhoude verstrek. 

• 



HOOFSTUK TWEE 

DIE MILIEU VAN DIE MINISTER 

2.1 INLEIDING 

Die doelwit van hierdie hoofstuk is om die rol van die cabinets in die eietydse 

Franse politieke en administratiewe stelsel. wot in die daaropvolgende 

hoofstukke as objek van hierdie studie toegelig word. in verband te bring met 

die bepalings van die Grondwet, bepaalde gebruike, asook die wetgewende 

en uitvoerende instellings van die Vyfde Republiek. 

In die inleidende hoofstuk is dit gestel dot die verhoudinge tussen die politieke 

instellings en die administratiewe stelsel 'n probleem vlr die meeste Westerse 

demokrasiee is. In Frankryk was die probleem so akuut gedurende die vorige 

Republieke dot dit aanleiding gegee het tot die onstabiliteit van die regerings. 

Die politieke en administratiewe stelsel was nie in stoat om hierdie probleem te 

oorbrug nie. en het dit soms selfs vererger. 

Die Grondwet van die Vyfde Republiek is ontwerp om die verhouding tussen 

die wetgewende en uitvoerende instellings wetlik te reguleer sodat dit stabiliteit 

kon bevorder en daarop ingestel moes wees om krisisse te voorkom. 

In die benadering tot die studie is die minister as 'n veranderlike ge'isoleer wot 

bepaal wot 'n cabinet doen en hoe dit funksioneer. Om die minister se rol in 

Frankryk as verkose verteenwoordiger te verstaan. is dit derhalwe nodig om die 

milieu waarbinne die minister funksioneer (aan wie 'n cabinet sy bestaansreg te 

danke het), in hierdie hoofstuk onder die loep te neem. omdat die bepalings 

van die Grondwet en die invloed wot die wetgewende en uitvoerende 

instellings op die aktiwiteite van ministers het. lig sol werp op die wyse waarop 

cabinets met die bogenoemde instellings skakel en ook op die wyse waarop 

besluitneming in cabinets plaasvind. Laasgenoemde aangeleentheid word in 

hoofstukke agt en nege bespreek. 
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Ministeriele cabinets, soos ministers, funksioneer waar verskeie instellings en 

prosesse binne die staatsbestel skakeL en vervul gevolglik 'n sleutelrol om 

skakeling tussen die politieke en administratiewe stelsel te bewerkstellig. 

Cabinets is die skakel wot die politieke instellings - die Parlement, politieke 

partye en drukgroepe - en die uitvoerende instellings - die regering, eerste 

minister, president en die staatsdiens - met mekaar verbind. Hoewel hierdie 

groepe regstreeks kontak met mekaar het, vind baie van hulle skakeling via die 

cabinets plaas. 

Hierdie hoofstuk sol enkele van die kernvraagstukke oor die vorm van die 

wetgewende en uitvoerende gesag wot in die Grondwet voorgeskryf is, 

aanroer. Die klem val op die milieu van die minister, moor ander vraagstukke 

rondom die funksionering van cabinets word ook daarmee in verband gebring. 

'n Verdere doelwit met die hoofstuk is om die eiesoortige politieke en 

uitvoerende stelsels in Frankryk en die verhoudinge tussen die twee te beskryf, 

aangesien Suid-Afrikaanse vakliteratuur daaroor nie veel oplewer nie, en door 

plaaslik min navorsing daaroor onderneem is. Dit word algemeen aanvaar dot 

Suid-Afrika op die Britse Westminster-stelsel geskoei is, wot aansienlik verskil van 

die Franse stelsel. Die huidige Suid-Afrikaanse kabinetstelsel bestaan uit 'n 

parlementere uitvoerende gesag met 'n uitvoerende president wat beide 

stoats- en regeringshoof is. In wese is dit 'n hibried tussen die Westminster- en die 

Franse stelsels. Dit beteken gewoon dot die kabinet en president slegs kan 

regeer terwyl hulle die Parlement se vertroue genlet.' 

Om in die doelwitte van die hoofstuk te slaag, verskaf dit as agtergrond tot die 

spesifieke werksaamhede van ministers in Frankryk wot in die volgende hoofstuk 

bespreek word, ·n beskrywing van die implementering van die Grondwet van 

die Vyfde Republiek van 1958 en bepaalde ontwikkelings wot in die praktyk 

plaasgevind het. Die temas wot ter sprake kom, is 

• die samestelling van regerings in die Vyfde Republiek; 

• die belangrikheid van beide die president en die eerste minister in die 

Vyfde Republiek; en 

• die daarstelling van 'n 'uitvoerende vorm' van regering wot die mag van 

individuele ministers beperk, en 'n hoe premie op samewerking binne die 

uitvoerende gesag plaas. 

'Suid-Afrika, Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, no. 2CU 1993, Pretoria: Staatsdrukker, 
1993. 
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Voorts word ook aandag gegee aan die vermindering van die bevoegdhede 

van die Parlement as instelling, deur bepalings in die Grondwet, wot tesame 

met die toename in belangrikheid van die majorite (meerderheidsparty In die 

Parlement) en partykoalisie, gelei het tot 'n situasie waar die invloed van die 

party en toonaangewende drukgroepe buite die verteenwoordigende en 

institusionele kanale. verstewig is. 

Die Parlement. tesame met instellings soos die conseil des ministres 

(ministersraad), die conseil de cabinet (kabinetsraad) en die comites 

interministeriels (interministeriele komitees). se rol in beleldbepaling word ook 

kortliks aangedui. aangesien die cabinets binne hierdie milieu funksioneer. 

Vir die doeleindes van die hoofstuk sol daar op 'n beskrywing en ontleding van 

die instellings in die Vyfde Republiek gekonsentreer word. Waar toepaslik, sol 

daar egter ter wille van opheldering en duidelikheid ook na die Derde en 

Vierde Republiek en die Suid-Afrikaanse situasie verwys word. 

2.2 GRONDWET VAN DIE VYFDE REPUBLIEK 

Die Grondwet van 1958' is in 'n mate gegrond op die konstitusionele 

opvattinge van Generaal Charles de Gaulle' en grootliks opgestel deur Michel 

Debre en sy medewerkers. Dit was die eerste Grondwet in Frankryk wot nie deur 

die regering self opgestel is nle, en wot in die Parlement gedebatteer is. Die teks 

wot deur die kiesers aanvaar is, was die resultaat van 'n kompromie tussen 

persone met onversoenbare beskouinge oor die toekomstige verdeling van 

politieke mag. Ook betrokke by die ontwerp van die Grondwet, was 'n 

ongespesifiseerde groepie parlementslede wot hulle raadgewersrol geniet het 

en. bloot menslik, die voorregte van die Parlement wou bewaar, Debre, 

destyds die pasaangestelde minister van Justisie. was vasbeslote om die 

verhoudinge tussen die uitvoerende gesag en die Parlement te versterk, en 

Generaal de Gaulle om die presidentskap waartoe hy kort daarna sou 

toetree, te verstewig.4 

'Die teks van die Grondwet is op 3 September 1958 deur die Regering aanvaar, op 28 September 
1958 in 'n referendum deur die meerderheid kiesers aanvaar. en op 4 Oktober 1958 vlr die eerste 
keer geimplementeer. 
'Die grondwetlike opvattlnge van De Gaulle word behandel in Jean-Louis Debra. Les ldees 
Constitutionnelfes dU General De Gaulle, Parys: Libraine Generale de Droit et de Jurisprudence, 
1974. 
'Dorothy Pickles. The Fifth French Republic: Institutions and Politics, London: Methuen, 1962. pp. 26-33; 
Guy Richard. Les Institutions Politiques de la France, Parys: Flammarion. 1979, pp. 320-321; Olivier 
Duhamel & Jean-Luc Parodi (reds.), La Constitution de la Cinquieme Repub/ique, Parys: Fondatlon 
Nationale des Sciences Politlques, 1985. p. 88. 
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Die doel van die Grondwet was om die gesag van die Franse regering opnuut 

te bevestig. Vir Generaal de Gaulle was dit belangrik dot door 'n sterk 

uitvoerende gesag moes wees om in die volk se behoettes te voorsien. Sy 

opvattings en sy ondervinding van die Vierde Republlek het veroorsaak dot hy 

nie vertroue gehad het in die vermoe van die politieke partye om werklik in die 

behoettes van die volk te voorsien en om 'n regering te ondersteun nie. As 

gevolg daarvan, was hy van oordeel dot die president van die Republiek die 

volkswil moes verteenwoordig, terwyl hy terselfdertyd uiteindelik ook vir die 

stabiliteit en mag van die Stoat aanspreeklik gehou moes word.5 

In die praktyk was dit die doel van die Grondwet om 'n parlementere regime 

door te stel met 'n beperking wot deur die regering en die president op die 

bevoegdhede van die Parlement geplaas word. 'n Magsbalans sou 

bewerkstellig word deurdat n6g die president n6g die regering, sonder die 

goedkeuring van die wetgewende gesag, wetgewing kon promulgeer. 

Artikel 6 van die Grondwet het aanvanklik bepaal dot die president van die 

Republiek elke sewe jaar deur 'n kieskollege, bestaande uit membres du 

Parlement (lede van die Parlement), conseillers generaux (verkose 

departementele raadgewers)', representants des territoires d'outre-mer 

(verteenwoordigers van die oorsese gebiedskieskolleges)', en representants elus 

des conseils municipaux (verkose munislpale raadsverteenwoordigers) gekies 

word. Parlementslede sou afsonderlik verkles word: /'assemblee nationale 

(nasionale vergadering) sou deur die stemgeregtigde bevolking, en le senat 

(senaat) deur munisipale en departementele raadgewers verkies word.8 

Aon die president is die spesifieke mag as die beskermheer van die Grondwet 

gegee. Volgens Artikel 6 (volgens die media is hierdie artikel van die 

belangrikste en mees kontroversiele in die Grondwet) moet die president van 

die Republiek toesien: 

'Wiiiiam G. Andrews (red.), European Political lnstituffons. Princeton: Van Nostrand, 1966, pp. 40-43; 
Jean Charlot. The Gau/list Phenomenon. London: Allen & Unwin, 1970. pp. 163-166; Didier Maus, Les 
Grands Textes de la Pratique lnstitutionne//e de la \!' Republique. Parys: La Documentation 
Fran<;:aise. 1990. pp. 103-105. 
'Na die Franse Rewolusle is Frankryk se totale territoriale gebied geografles afgebaken in 
departements (departemente - soortgelyk aan sub-streke) om die adminlstrasle van die gebied te 
rasionaliseer. Daar is tans 101 departements waarvan vier oorsee is (Guadeloupe, Martinique, 
Guyana en Reunion). 
'Die oorsese gebiede van Frankryk is deel van die Republiek moor nie deel van die EU nie (Nieu
Kaledonie, Polenesie. Wallis en Futuna. die Suidelike Antarl<tiese Gebiede, Saint-Pierre en Miquelon. 
en Mayotte). 
'Frankryk. The French Consfftution of 1958. New York: Ambassade de France. Service de Presse et 
d'lnformation, (n.d.), art. 6. 
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"that the constitution is respected ensures by his arbitration the regular 
functioning of the organs of government and the continuity of the State. He is 
the protector of national independence, of territorial integrity, and of respect for 
agreements with the [French) Community and for treaties. "9 

Die president is in Artikel 12rn die bevoegdheid gegee om die assemb/ee 

nationale te ontbind 11 (tussen 1959 en 1988 het dit vier keer gebeur), en in 

bepaalde omstandighede om referendums te hou (tussen 1961 en 1988 het dit 

ses keer gebeur). 12 Volgens Artikel 16 van die Grondwet kon die president 

tydens 'n noodtoestand die regering oorneem en sy beslissing om dit te doen, 

sou finaal wees. 13 

Volgens die Grondwet moet die president deur 'n regering bygestaan word. 

Die president moet 'n eerste minister aanstel en sy keuse word formeel aan die 

assemblee nationale voorgele. Die president moet ander lede van die regering, 

in oorleg met die eerste minister, aanstel of afdank (Artikel 8). Nadat 'n regering 

so saamgestel is, moet dit open bare beleid bepaal en rigting daaraan gee." 

Elke minister is verantwoordelik aan beide die eerste minister en die Parlement. 

Die Grondwet is dubbelsinnig oar die aard van die regering. Enersyds is die 

eerste minister as hoof van die regering verantwoordelik vir die uitvoering van 

besluite wot deur die conseil des ministres (Artikel 21) geneem is. Hy is oak 

verantwoordelik vir die regering as geheel en moet aan die Parlement verslag 

doen (Artikel 20). Die president is egter die hoof van die conseil des ministres 

(Artikel 9). 15 Ofskoon die eerste minister grondwetlik vir die regering 

verantwoordelik is, blyk dit in die praktyk dot hy al hoe meer wegbeweeg van 

die regeerfunksie in die eng sin van die woord. 

Die strydpunt van enige Grondwet - wie regeer? - is verbloem. Soos Vincent 

Wright dit stel: 

"Is it the President who is given certain potentially important powers, including 
that of appointing the Prime Minister? Or is it the Prime Minister who is put 'in 
charge of the work of Government' who 'decides and directs the policy of the 
nation' and who is responsible to Parliament? Certain articles of the Constitution 
clearly suggest that the Prime Minister governs, while successive Prime Ministers 
until 1986 and Presidents of the Republic have so far claimed that the President 

'Frankryk. The French Constitution of 1958, alt. 5. 
"Fronkryk, The French Constitution of 1958. alt. 12. 
''Frankryk, The French Constitution of 1958, alt. 12. 
"Vincent Wright, The Government and Politics of France, London: Unwin Hyman. 1990, pp. 367-368. 
"Frankryk, The French Constitution of 1958, alt. 16. 
"Frankryk, The French Constitution of 1958, alt. 8 en 20. 
"Frankryk, The French Constitution of 1958, alt. 21, 20 en 9. 
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rules. The Constitution clearly establishes a dyarchy at the top, a 1win-headed or 
bicephalous executive. but it does not clarify the respective roles of President 
and Prime Minister. Such clarification was left to the interplay of personality and 
political circumstance. "16 

Die Grondwet het die uitvoerende gesag wye bevoegdhede met wetgewing 

toegeloot, en die gebiede woorin die Porlement wetgewingsregte gehod het, 

is volgens streng voorskrifte ofgeboken (Artikel 34). 17 Aldus Ehrmann, 

"the major areas of modern life - such as the regulation of civil liberties, the 
budget, important treaties, and at least the principles governing state 
intervention in economic and social life belong to this domain." 18 

Die Porlement word ook beperk deur die feit dot die regering die interne 

verrigtinge van die Parlement kon voorskryf (Artikels 38. 40, 41 en 44)." Die 

regering kan ook voorrong vir wetsontwerpe vereis en mag 'n wetsontwerp as 

dringend verkloor, ten einde bepoolde prosedures in werking te stel wot die 

wetsontwerp vinnig deur die Porlement sol loods (Artikel 48).'° 

2.3 PRAKTYK VAN DIE VYFDE REPUBLIEK 

Enige grondwet word deur die proktyk oongepos. Die Grondwet van die 

Vyfde Republlek is geen uitsondering nie. Om die waorheid te se, die 

oonposboorheid doorvon leen horn tot uiteenlopende interpretosies. 

Gebeure en persoonlikhede het hulle stempel op die konstitusionele roomwerk 

geloat, soos in die volgende poragroof oongedui sol word. 

2.3.1 PRESIDENT 

Die opvollendste verondering oon die instelling van die presidensie, was in 1962 

toe die metode woorvolgens die president verkies word, oongepas is. Die 

vervanging van verkiesing deur 'n kieskollege met verkiesing deur universele 

stemreg is deur Generool de Gaulle ingestel by wyse van 'n referendum in 

Oktober 1962. Dit was teen die wense van die assemblee nationale en 

"Wright, The Government and Politics of France, p. 12. 
"Frankryk. The French Constitution of 1958, art. 34. 
"Henry W. Ehrmann. Politics in France, Boston: Little. Brown & Co .. 1976, p. 280. 
"Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 38. 40. 41 en 44. 
'°Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 48; kyk oak no Jean-Luc Parodi, Les Rapports entre le 
Legislatif et l'Executif sous la Cinquieme Republique. Parys: Fondation Nationale des Sciences 
Polittques. 1962. p. 7. 
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sommige Jede van die regering gehou. 21 Hierdie verandering en die wyse 

waarop dit ingestel is, het die mag van die president soos volg gewysig: 

"La reforme constitutionnelle du 6. 11.62 a profondement modifie le regime 
etabli en 1958. En apparence, elle change seulement le systeme de 
designation du President de la Republique. Elu au suffrage universe! elle donne 
au President une influence nouvelle. II n'est plus desormais un chef d'Etat 
parlementaire, sans prestige, ni pouvoirs, mais le chef supreme du 
Gouvernement, exer<;:ant effectivement les fonctions que la Constitution Jui 
reconnait, au lieu d' en etre le titulaire nominal. "22 

Die wysiging wot in Oktober 1962 aanvaar is, het nie nuwe funksies, voorregte of 

prerogatiewe aan die presidentskap verleen nie. Duverger het met reg 

aangevoer dot, hoewel dit geen nuwe bevoegdhede aan die president 

verleen het nie, dit tog vir horn grater mag gegee het. Sedert 1965, die datum 

van die eerste presidentsverkiesing deur universele stemreg, kon 

opeenvolgende presidente daarop aanspraak maak (en het hulle ook) dot 

hulle hul mandaat direk van die klesers gekry het dot die oorsprong van hulle 

gesag onberispelik was, en qat hulle demokratiese legitimiteit minstens 

gelykstaan aan die van die assemblee nationale - wot ook by wyse van 

universele stemreg verkies is. Die president was in die volste sin van die woord 

die e/u de la nation (gekose verteenwoordiger van die volk) en het sy funksies 

uitgeoefen op grand van 'n soewereine besluit van die kiesers. 23 Die politieke 

betekenis van die hervorming van Oktober 1962 kan kwalik oorskat word, want 

dit het die ongemaklike en twyfelagtige balans wot in die Grondwet van 1958 

bestaan het. ten gunste van die president versteur. 

Hieroor verklaar President de Gaulle by 'n perskonferensie op 31 Januarie 1964: 

"We behave in such a way that power ... emanates directly from the people, 
which implies that the Head of State, elected by the nation, must be the source 
and holder of power ... that is what was made clear by the last referendum."24 

21 Jean-Paul Charnay, Le suffrage poliffque en France. Parys: Mouton. 1965, pp. 88-92; kyk ook no P. 
Viansson-Ponte. L 'Histoire de la Republique Gaullienne, Parys: Presses Universitaires de France. 
1968, pp. 82-84. 
"Maurice Duverger. Le Systeme politique frani;:ais actue/, Parys: Flammarion, 1970, p. 614. 
23Viansson-Ponte, L'Histoire de la Republique Gaullienne, p. 614. 
"L. Derfler, President and Parliament: A Short History of the French Presidency, Florida: Boca Roton. 
1983,p. 184. 
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Fran<;:ois Mitterand het sy rol tydens twee geleenthede s6 gestel: 

"The President of the Republic incarnates the nation, the state, the Republic. 
Everyone should remember that. In any case, I do not forget it."25 "The (political) 
institutions were not made with me in mind. But they are well made for me. "26 

Na die verkiesing in 1986 waarin sy opponente die meerderheid verkry het en 

hy steeds sy mandaat as president behou het, het hy gese: 

"My only duty was to ensure the continuity of the state and the regular 
functioning of institutions. I carried it out without delay. ·v 

Dit is duidelik dot die president die belangrikste 'opvoeder' van die Franse 

nasie geword het. Hy gebruik sy amp om die noodsaaklikheid van eenheid en 

harmonie te beklemtoon, en om aanhoudend beroepe op die nasie te doen 

om hulle in te span en opofferings te maak. 

Vanaf 1962 het De Gaulle homself met die direkte steun van die meerderheid 

kiesers gevestig as 'wettige' staatshoof, onafhanklik van die Parlement. Hy het 

volgehou om van referendums gebruik te maak om direk beroepe te doen op 

die kieserskorps gedurende die Vyfde Republiek. 

Dit was veral die persoonlikheid van De Gaulle wot die oppergesag van die 

president oor die regering bevestig het. Die Grondwet het die posisie van die 

eerste minister en die ministers dubbelsinnig gelaat. Dit het egter gou duidelik 

geword dot hulle ondergeskik aan die president was. 28 

Die president het ook die grondwetlike mag om aanstellings te maak in 

sleutelposte in die politieke arena, die weermag, die boonste geledere van die 

staatsdiens en die regsprekende mag. Sy belangrikste aanstellings rook die 

keuse van 'n eerste minister en sy regering. Door bestaan min twyfel dot die 

presidensiele interpretasie van Artikel 8 nie besonder buigsaam was nie. 

Behalwe vir die nominasie van Jacques Chirac in Maart 1986 (toe die president 

geen ander keuse gehad het as om horn aan te stel nie), het alle eerste 

ministers hul amp aan die president te danke gehad. Van hulle was 

25M. Slater, Contemporary French Politics. London: Macmillan, 1985. p. 128. 
"Wright. The Government and Politics of France, p. 52. 
"Wright. The Government and Politics of France. p. 28. 
"Andre Mathiot, Le Portage de I' Autorite entre le Premier Ministre et le President de la Republlque. 
Eludes Juridiques et Economiques. 28. Spesiale Uitgawe, Desember 1964, pp. 8-13; kyk ook na J. 
Pelot, La Cinquieme Republique et la continuite de pouvoir sans de Gaulle et Pompldou, Revue du 
Droit Publique et de la Science Po/itique. 6. November/Desember 1975. pp. 1649-1701. 
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hoegenaamd nie voor-die-hand-liggende keuses nie: Georges Pompidou in 

1962. Pierre Messmer in 1972, Raymond Barre in 1976. en Laurent Fabius in 1984 

het geen ander magsbasis gehad as dit wat deur die president voorsien is nie. 

Michel Rocard in 1988 en Edith Cresson in 1991 was ook keuses van die 

president: Rocard moontlik vanwee sy gewildheid by die publiek. hoewel hy 

nie die steun van al die faksies in die Sosialistiese party gehad het nie, en 

Cresson vanwee jarelange vriendskaplike verbintenisse. Daarbenewens is eerste 

ministers nie net aangestel nie, maar ook ontslaan - hoewel die ontslag altyd 

by wyse van 'n gedwonge bedanking was - tot die verbasing van ten minste 

een eerste minister (Chaban-Delmas in 1972).29 

Presidente het na die Grondwet van 1958 nie gehuiwer om in te meng in die 

keuse en ontslag van ministers nie, maar het ook ministers wat nie die 

vertrouelinge van die eerste minister was nie, beskerm. In die algemeen, met die 

uitsondering van 1986-88. het die president en die eerste minister saamgestem 

oor die keuse van ministers. hoewel daar getuienis is dat die eerste minister in 

sommige gevalle net geraadpleeg of verwittig is. Die opposisie van die Chirac

regering in Maart 1986. byvoorbeeld. is deels beslis deur Mitterand wat twee 

aanstellings geveto het (ministers van Verdediging en Buitelandse Sake).30 

Tot 1991 het die president deur sy liberale interpretasie van die Grondwet die 

regering al hoe meer omskep in · n instrument van sy eie mag. Verder is politiek 

ge'inspireerde aanstellings beslis nie uniek aan die Vyfde Republiek nie. Die 

president het die belangrikste toekenner van politieke belonings en straf 

geword, en is in stoat om die loopbaan van aspirerende en ambisieuse 

persone te maak of te breek. Dit het tot gevolg dat die uitdeel van gunste 'n 

belangrike deel van sy politieke arsenaal is, aangesien hy deur sy keuses die 

politieke voorkoms van die regering bepaal." 

Die presidensiele aanstellingsmagte is slim uitgebuit deur De Gaulle toe hy die 

forces armees (gewapende magte) van andersdenkendes gesuiwer het. en 

die Franse buitelandse kantoor van diplomate wat te pro-Amerikaans of pro

Europees was. President Pompidou het ook nie gehuiwer om lojale politleke en 

persoonlike vriende te beloon nie: verskeie jong lede van sy cabinet is met 

verbasingwekkende bevorderings beloon. President Valery Giscard d'Estaing 

" Isabel Boussard, Persoonlike onderhoud. Fondation Nationale des Sciences Politiques, Parys, 19 
Desember 1991 (kyk no Aanhangsel I). 
30Boussard. Persaonlike onderhoud. 19 Desember 1991: kyk aok na I. Derbyshire. Politics in Fronce: 
From Giscord to Mitterand, Edinburgh: Chamber, 1990, p. 17: Wnght. The Government and Politics of 
France. p. 71. 
"J. Hayward (red.), The French Presidency. London: Hurst. 1995. p. 182. 
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was ook nie puntenerig in die beoefening van sy patronage (mag van 

begunstiging) nie en verskeie staatsamptenare in die boonste kaders met 'n 

geskiedenis van anti-Giscardisme was slagoffers van sy onverdraagsaamheld.32 

Ook in ander sfere vervul die president 'n belangrike rol as bron van 

patronage. Hy doen die aanstellings in die conseil des ministres vir sleutelposte 

in die regsprekende gesag. Hy benoem al die lede van die conseil superieur de 

la magistrature (hoer road van magistrate), van die regsprekende gesag ('n 

instelling wot aanbevelings doen aan die regering oor aanstellings in die 

hoogste regsposisies, die president adviseer oor kwytskeldingsreg en optree as 

'n dissiplinere hof vir regters) en stel ook drie van die nege lede van die 

invloedryke conseil constitutionnel (konstitusionele road - die instelling wot 

regspraak moet lewer in grondwetlike geskille) aan.33 

Die president, as voorsitter van die conseil des ministres, stel ambassadeurs, 

raadgewers van die Stoat, prefets (prefekte), recteurs d'academie (rektore 

van akademiese instellings) - 'n hoof-amptenaar in die Ministerie van 

Naslonale Opvoeding wot belas is met die administrasie van 

opvoedingsaktiwiteite van 'n bepaalde distrik - hooggeplaaste lede van die 

cour des comptes (hof van openbare rekeninge), directeurs (dlrekteure) van 

die directions (direktorate) van ministeries, en hoofamptenare in die 

uitsaaiwese aan. Nie-amptelik mag hy natuurlik voorstelle doen oor kandidate 

vir ander poste, en min mense sol 'n president se versoeke weler.34 

Weereens was dit die uitsondering tussen 1986 en 1988 toe die regse regering 

alles in sy mag gedoen het om President Mitterand se aanstellings te 

dwarsboom en selfs ongedaan te maak.35 In die algemeen bestaan door min 

twyfel dot die mag van begunstiging positief aangewend is deur presidente 

van die Republiek. Toe Mitterand, byvoorbeeld, sy suiwering van Giscard

personeelaanstellings tussen 1981 en 1983 deurgevoer het, was hy besig om sy 

voorganger no te doen, wot simpatiseerders van De Gaulle vervang het met 

ondersteuners van sy eie. Die 'Gaullistiese Stoat' is dus vervang met die 

'Giscardiaanse Stoat', wot op sy beurt weer plek gemaak het vir die 

"Hayward. The French Presidency, pp. 160-166: M Bromberger. Le destin secret de Georges 
Pompidou, Parys: Fayard, 1965, p. 211; Samy Cohen, Les Conseillers du President de Charles de 
Gaulle a Valery Giscard d'Estaing. Parys: Presses Universitaires de France, 1980. pp. 62-70. 
338. de Gunten, A. Matin & M Niogret. Les Institutions de lo Fronce. Parys: Nathan. 1988, pp. 36, 110 en 
56. 
"Vgl. Wright. The Government and PoliNcs of Fronce. pp. 29-30; Derbyshire, Politics in Fronce: From 
Giscord to Mitterond. pp. 110-115. 
"Marie-Jose Frichement. Persoonlike onderhoud. Minlsterie van Landbou. Parys. 29 Januarle 1987 
(kyk no Aanhangsel I). 
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'Sosialistiese Stoat'. Dit is opvallend dot die Soslalistiese suiwering van 1981-82 

sleutelpersone skotvry loot goon het (tot die frustrasie van sommige Sosialiste 

wot by hulle partykongres daarop aangedring het dot 'meer koppe moet rol'). 

en sommige van die nuwe aanstellings is gedoen op grond van bewese 

bekwaamheid eerder as gevolg van politieke voortrekkery.36 

Die mate van presidensiele beheer oor die regering het gewissel, afhangende 

van die aktiwiteite wot deur die onderskeie presidente as hulle domaine 

reserve" (persoonlike domein) beskou is. Generaal de Gaulle se belangstelling 

in koloniale en buitelandse sake, en verdediging het daartoe gelel dot hy 

persoonlik op hierdie terreine ingemeng het en hulle feitlik eksklusief met die 

hulp van sy persoonlike personeel behartig het. In ander gebiede het die 

president orientation (rigtinggewing) en impulsion (impetus) aan die regering 

verleen. Hierdie rigtinggewing is verskeie kere ge'interpreteer as dominasie oor 

die regering of as die 'voorskryf van riglyne vir eftektiewe regeringsoptrede' .38 

Jacques Soustelle. 'n minister tydens De Gaulle se presidentskap, het 

aangevoer dot De Gaulle sy regering van alle politieke mag ontneem het, 

sodat die regering nie sy regmatige bevoegdhede kon uitvoer nie. Hy het die 

geval van Antoine Pinay, minister van Finansies vanaf 1958-1960, aangehaal, 

wot afgedank is as gevolg van sy pogings om oordele uit te spreek oor sake 

buite sy bevoegdheid, en omdat hy sy eie beleid in finansiele sake gevolg het.'9 

In die geheel beskou lyk dit asof die president wel bepaalde riglyne aan die 

regering met betrekking tot beleid gegee het. Buiten sake voortspruitend uit die 

domaine reserve van die president. is die bestuur van sake aan die eerste 

minister en sy ministers gedelegeer. Die situasie was anders tussen Maart 1986 en 

Mei 1988 toe die 'linkse' president tevrede moes wees met 'n 'regse' eerste 

minister wot die ondersteuning van die meerderheid in die Parlement gehad 

het. Lede van die regering het vryheid geniet op voorwaarde dot hulle nie 

bepaalde perke oorskry nie. Door moet bygevoeg word dot die ministers wot 

no aan die president is. meer invloedryk is as ander. In sommige gevalle kan 

hierdie invloed dikwels buite hulle bepaalde aktiwiteitsfeer strek."' 

"Vgl. W. Safran. lhe French Polity, New York: Longman. 1985, pp. 56-75; F.O. Giesbert. Le President. 
Parys: Le Seuil. 1990, p. 60. . 
'"n Term wot deur Jacques Chaban-Delmas vasgele is en sedertdien algemeen in Frankryk gebruik 
word om die persoonlike gebled van besluitneming wot vir die president gereserveer Is aan te dui. 
Dit Is gewoonlik die president self wot bepaal watter gebied hy as sy persoonlike domein beskou. 
38Mathiot. Le Portage de l'Autorite entre le Premier Ministre .... pp. 8-13. 
"Jacques Soustelle, Vingt-huit ans de Gau//isme. Parys: Pion. 1968, p, 184. 
40 Anne stevens, lhe Government and Politics of Fronce, London: Macmillan. 1992, p. 111; Giesbert, 
Le President. pp. 72-74: vgl. ook Charlot. The Gau/list Phenomenon. pp. 145-156. 
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Hoewel die administrasie van die werksaamhede van die Stoat aan die 

regering gedelegeer is, het die presidente van die Vyfde Republlek nogtans die 

reg voorbehou om in te gryp in sake waarin hulle persoonlik belong gestel het 

byvoorbeeld probleme voortspruitend uit sosiale, ekonomiese of 

onderwyshervormings of sake wot hulle as van politieke belong gereken het. 

Pompidou het as president voortgegaan om streng beheer oor die regering uit 

te oefen." Die duidelikste voorbeeld hiervan was die ontslag van sy eerste 

minister, Jacques Chaban-Delmas in Julie 1972, sonder enige verduideliking toe 

die Parlement nie in sitting was nie. Dit het plaasgevind ondanks die Parlement 

se ondersteuning van die eerste minister en sy beleid, wot enkele weke 

vantevore deur 'n mosie van vertroue aanvaar is." Die aanstelling van Messmer 

in die plek van Chaban-Delmas het op soortgelyke wyse plaasgevind, 'n 

besluit wot teen die wense van die meerderheid prominente Gaulliste en die 

openbare mening was."' 

Laastens het die vervanging van Raymond Marcellin deur Chirac as minister 

van Binnelandse Sake in 1974 bewys dot die president, buiten in die geval van 

eksterne gebeure, vasbeslote was om die regering no sy persoonlike voorkeur of 

(soos sommiges beweer het) no die voorkeure van sy cabinets te skik."' 

Pompidou het nie 'n spesifieke domaine reserve SOOS De Gaulle gehad nie. Sy 

ervaring as eerste minister en sy regeringstyl het daartoe gelel dot hy in verskeie 

sake ingemeng het.45 Toe hy in Junie 1969 president geword het, het hy die 

presidensiele domein van De Gaulle geerf, moor hy het sy belangeveld wot hy 

tydens sy premierskap gekry het (hoofsaaklik ekonomies) ook daarby gevoeg. 

"Des son arrivee a l'Elysee, Georges Pompidou se comporte tres differemment. 
II entend se reserver la possibilite d'intervenir dons tous les domalnes. II est deja 
le President de la Republique mais ii agit toujours comme le Premier Ministre.""' 

In toenemende mate het Pompidou die reg voorbehou om sake waarin hy 

belong gestel het, soos kulturele aangeleenthede, of sake wot polities 

belangrik was, self te behartig. Verder is die werksaamhede van die eerste 

"Vir 'n bespreking van die verskillende 'style' van De Gaulle en Pompldou. kyk no Charles 
Debbasch. La France de Pompidou, Parys: Presses Universitaires de France, 1974, pp. 29-36. 
"Kyk no Phillippe Alexandre. L'Execution d'un homme politique, Parys: Grosset, 1974, p. 62. vir 
kommentaar oor Chaban-Delmas se val van guns. 
"Wright, The Government and Politics of France, p. 81. 
"Wright, The Government and Politics of France, p. 81. 
"Vgl. Charlot, The Gau/list Phenomenon, pp. 178-180. 
"'G. Martinet, le Systeme Pompidou, Parys: Le Seuil, 1973, p. 89; kyk ook no Pelot, La Cinquleme 
Republique et la Continuite de pouvoir. 
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minister en ministers aan strenger beheer onderwerp as wot De Gaulle gedoen 

het. Door was 'n algemene gevoel onder die ministers dot waar De Gaulle op 

'n afstand immer waaksaam waargeneem het, Pompidou van naderby en 

ondersoekend betrag het - soos weerspieel is in die onderskele aktiwiteite van 

hulle cabinets." 

Die domein van die president is uitgebrei met die verkiesing van Giscard 

d'Estaing in Mei 1974. Hy was onwillig om enige van die gevestigde terreine van 

presidensiele beleidmaking prys te gee, en was gretig om sy eie belong daarby 

te voeg. Aon die begin van 1976 het President d'Estaing daorop aansproak 

gemaak dot door slegs twee terreine was waar hy nooit sou ingryp nie - justisie 

en inligting. Waarskynlik was enige ander terreine dus blootgestel aan 

presidensiele inmenging. Ontrou aan sy woord, het hy meer as net 'n passiewe 

belangstelling getoon in die verhouding tussen die Stoat en die Franse televisie: 

wetgewing in 1974 wot die Franse televisienetwerk geherorganiseer het, het 

ongetwyfeld onder toesig van die Elysee48 gestaan, en die president het seker 

gemaak dot sleutelposte aan politieke simpatiseerders toegeken is. Mitterand 

het dus 'n presidenslele opset geerf waorby enige iets ingesluit was of lngesluit 

kon word.49 

2.3.2 PRESIDENT SE PERSOONLIKE PERSONEEL 

Ongeveer sewehonderd en vyftig mense staan in diens van die Elysee en sy 

kantore. Die president se politieke raadgewers maak 'n klein deel hiervan uit. 

Die meerderheid werknemers is betrokke by relatief ondergeskikte take: door is 

ongeveer tweehonderd lede van die presidentswag, 'n huishoudelike 

personeel. en 'n aantal sekretariele en klerklike amptenare. Dit is insiggewend 

dot die meerderheid f/ysee-personeel nie formeel in diens van die 

presidentskantoor staan nie, moor van die verskillende ministeries 'geleen' 

word. De Gaulle het hierdie stelsel (die leen van staatsomptenare wot uit die 

ministeries se begrotings betaal word) bedink om die uitbreidlng van die 

presidensiele kantoor in 1959 te verdoesel. Die stelsel het bly voortbestaan deur 

die Vyfde Republiek en is nog steeds in werking."' 

"Martinet. Le Systeme Pompidou, p. 89; Petot. La Cinquleme Republique et la Continuite de 
pouvoir ... : Charlot. The Gou/list Phenomenon. pp. 178-180. 
"Dit is die hoofkwartier van die president en staan as die Elysee Palais bekend. 
"Wright. The Government and Politics of France, pp. 53-68; J.R. Frears, France in the Glscard 
d'Estaing Presidency, London: Allen & Unwin. 198 l. pp. 201-223: D. MacShane. Fran9ois Mitterand: A 
Political Odyssey, London: Quartet. 1982. p. 28. 
50stevens. The Government and Politics of France, p. 73; H. Machin in Continuity and Change in 
France, redakteur Vincent Wright. London: Allen & Unwin, 1984, p. 83. 
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Die president van die Republiek word bygestaan deur sy persoonlike adviseurs 

(nooit meer as veertig nie). Onder De Gaulle is die personeel verdeel in 'n 

cabinet. 'n secretariat general de lo presidence (uitvoerende sekretariaat van 

die presidensie). 51 die president se persoonlike militere personeel en. 'n 

uitvoerende sekretariaat vir die voormalige Franse Gemeenskap en Malgassiese 

aangeleenthede. De Gaulle het oor 'n klein cabinet bestaande uit agt tot tien 

lede beskik. terwyl die sekretariaat vyftien tot twintig lede gehad het. 

Gewoonlik het die cabinet nou saamgewerk met die president oor persoonlike 

en protokolsake (soos om die daaglikse program of oorsese reise te beplan), en 

die uitvoerende sekretariaat was meer gemoeid met buitelandse betrekkinge. 

In die praktyk wil dit voorkom asof die werkverdeling tussen die twee instellings 

arbitrer was.5' 

Die voorrang van die uitvoerende sekretariaat van die presidensie. van wie De 

Gaulle gese het dot dit ·au couronf" (op hoogte van) en die sentrale punt 

van alles is. het geleidelik sterker geword, ten koste van die cabinet. lnderdaad 

het die pos van directeur de cabinet (direkteur van die cabinet) verdwyn 

tydens die presidentskap van Pompidou. Die invloed van die hoof van die. 

persoonlike militere personeel is moeilik om no waarde te skat aangesien dit 

afhang van die rol wot hy in die Opperraad en die Opperkomitee vir 

Nasionale Verdediging speel, en die direkte toegang wot hy tot die president 

het.53 

Pompidou het gebruik gemaak van die sekretariaat met dertig medewerkers, 

wot onder ses tot agt hoofadviseurs ingedeel was, en ses militere medewerkers. 

In bree trekke is aan elke leidinggewende lid van die cabinet (wot uit tien lede 

bestaan het), die toesighouding oor 'n besondere terrein van die regering 

opgedra. Dit het dikwels saamgeval met 'n ministerie, byvoorbeeld 'finansies', 

'nywerheid' of 'sosiale aangeleenthede',54 

Die mag van die sekretariaat van die president is dikwels tydens die Vyfde 

Republiek gekritiseer. Sommige kritici, soos Viansson-Ponte, beskou die 

sekretariaat as 'n soort 'duplikaat regering' .53 

51 Hierdle instelling moet nie met die secretariat general du gouvernement (ultvoerende 
sekretariaat van die regering) verwar word nle. wot 'n ko6rdinerende instelling verbonde aan die 
eerste minister se kantoor is nie. 
52J. Massot. La Presidence de la Republique. Porys: Lo Documentation Fron<;:oise. 1977. p. 38; Cohen. 
Les Conseillers du President de Charles de Gaulle .... hoofstuk 7. 
"Charles Debbasch, L'Elysee Devoile. Parys: Albin Michel. 1982. p. 93. 
"Debbasch. L 'Elysee Devoile. p. 93. 
55P. Vionsson-Ponte. Un Super-Executif. L'Evenement. 10 Moart 1966. pp. 25-31. 
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Dit is waar dot danksy die toename in die mag van die president tydens die 

Vyfde Republiek, sy personeel ook meer mag verkry het as tydens die Vierde 

Republiek. Dit kan beweer word dot sommige indlvlduele advlseurs invloedryker 

as 'n gemiddelde minister was."' Dit was sekerlik die geval onder die bewind 

van Pompidou, waar Pierre Juillet buitengewone invloed oor Pompidou 

uitgeoefen het, byvoorbeeld toe Chaban-Delmas afgedank is.57 

Dit wil voorkom asof Pompidou, in die laaste fase van sy siekte, sy houvas op die 

stelsel verloor het en swaar gesteun het op spesifieke lede van sy cabinet (Pierre 

Juillet en Marie-France Goraud), eerder as op individuele lede van sy regering. 

Door was klagtes dot die normale struktuur van die regering verbrokkel het. Die 

omstandighede blyk hier meer die uitsondering te wees as die reel en die 

secretariat general de la presidence het as instelling eintlik gedien om die mag 

van die president in alle domeine te versterk eerder as om die aktiwiteite van 

sy ministers te vervang."' 

President Giscard d'Estaing het 'n poglng aangewend om die strukture, 

metodes en personeel van die Elysee te verander. Hy het al die nie-militere 

poste met die uitvoerende sekretariaat ge'integreer en die sekretariaat vir die 

Franse Gemeenskap en Malgassiese Aangeleenthede afgeskaf. Voortaan sou 

die sekretaris en die assistent al die werk van die roadgewers (wot uit vier en 

twintig lede bestaan het) nasien en koordineer, behalwe daardie sake wot 

met verdedigingskwessies te doen het, wot deur sewe militere lede hanteer sou 

word. Hoewel d'Estaing twee 'presidensiele assistente' (Jean Serise en Victor 

Chapelot) aangestel het, was hulle albei deel van die sekretariaat en het hulle 

saam met die sekretaris-generaal gewerk. 59 

By enkele geleenthede het d'Estaing individuele raadgewers gevra om 'n 

probleem direk met horn te bespreek, of as deel van 'n kleiner groep, 

bestaande uit 'n minister en 'n presidensiele assistent. Die meeste van die 

raadgewers sou versoeke van die president ontvang - byvoorbeeld vir inllgting 

oor bepaalde aangeleenthede; 'n oorsig voor 'n vergadering saam met die 

woordvoerder van 'n belangegroep; die opstel van 'n 'roetinetoespraak'; 

menings oor moontlike byvoegings by 'n memorandum wot deur die algemene 

"Hierdie aangeleentheld word oorredend beredeneer deur Giles Martinet, Le Systeme Pompidou, 
p.93. 
"Alexandre. L 'Execution d'un homme po/itique. pp. 39-42; vgl. ook Philippe Guilhaume, Lettre 
ouverte 6 taus /es Frani;;:ais qui ne veulent plus etre pris que pur des cons. Parys: Albin Michel, 1992. 
p. 104. 
"Alexandre, L 'Execution d'un homme po/itique, pp. 39-42: Gullhaume. Lettre ouverte 6 tous /es 
Frani;;:ais .. ., p. 104. 
"Machin. Continuity and Change in France, pp. 86-90. 
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sekretaris deurgestuur is. Een uitsondering op hierdie reel van geskrewe 

kommunikasie was die raadgewer vir sake betreffende Afrikabeleid, Rene 

Journiac (tot Mei 1981). In alle kwessies wot Frankryk se verhoudinge met Afrika 

geraak het, het Journiac bykans met ministeriele gesag opgetree."' 

Die styl, metode, personeel en struktuur wot deur d'Estaing vasgele is, het 

verdwyn toe Mitterand in Mei 1981 sy amp aanvaar het. Hy het die cabinet 

hervestig as 'n afsonderlike eenheid (onder Andre Rousselet) en 'n klein, 

spesiale adviessentrum ingestel, onder leiding van Jacques Attali, die conseiller 

special au president (persoonlike raadgewer van die president). Die twee 

instellings, tesame met twee presidensiele ossistente, Paul Legatte en Michel de 

Grossouvre, was teoreties gesproke buite die algemene sekretariaat maar in 

die praktyk het dit voorgekom asof die algehele leierskap van Pierre Beregovoy, 

die sekretaris, deur almal aanvaar word. 61 Al die medewerkers tree nie op as 'n 

span nie, maar eerder as individue wot deur die president gekies is, en wot 

lojaal aan horn is. Door is geen vergaderings van al die personeel nie, maar 

slegs groepvergaderings van mense wot op dieselfde gebied werksaam is. Die 

president nooi dikwels twee of drie raadgewers om op dieselfde tydstip 

oorweging te skenk aan dieselfde probleem.62 

Pompidou en Mitterand het albei verkies om adviseurs van buite die openbare 

diens, wot nie verbonde was aan die uitvoerende sekretariaat nie, aan te stet 

en op 'n gereelde grondslag oor die hele spektrum van regeringsbeleid met 

hulle te konsulteer.63 

'n Beperking op die mag van die president se persoonlike personeel is die feit 

dot dit nodig is om die eerste minister en die ministers te paai deur hulle genoeg 

vryheid van optrede toe te loot dot hulle nie hul politieke geloofwaardigheid of 

hul persoonlike eiewaarde inboet nie. Hoewel hy van nature hoogs 

intervensionisties was, het d'Estaing horn soms daarvan weerhou om spesifieke 

eise aan lede van die regering te stel. Die ministers moes uiteindelik oor alle 

grondwetlike sake aan die Parlement verantwoording doen, en moes oor 

gesag beskik om hulle minlsteries doeltreffend te beheer en goeie verhoudinge 

met drukgroepe te handhaaf. Dit was veral die geval met Eerste Minister Barre 

"°Machin, Continuity and Change In France. pp. 86-90; Pierre Pelissier, La vie quotidienne a /'Elysee 
au temps de Valery Giscard d'Estaing, Parys: Hachette, 1977, p. 102. 
61 Le Nouvelle Observateur, 25-31 Julie 198 l. p. 17; Steven~ The Government and Politics of France. 
pp. 73-75. 
"Paris Match, 2 Oktober 198 l. p. 9; Derbyshire, Politics in France: From Giscard to Mltterand pp. 70-
73; Wright The Government and Politics of France. p. 76. 
"Olivier Duhamel. Le Pouvolr Pofitique en France: La V' Repub/ique, vertus et limites, Parys: Le Seuil. 
1993. pp. 142 en 151. 
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ten spyte van verskeie beleidsverskille in 1979 en 1980. Mitterand was op die 

oog af minder begaan oor fyn besonderhede as sy voorganger, en bewus van 

hoe moeilik dit sou wees om 'n veelsoortige span ministers, verteenwoordigend 

van verskillende faksies binne die Sosialistiese party en die kleiner maar 

verbitterde Kommunistiese party, bymekaar te hou.64 

'n Belangrike remskoen is die beperkte middele tot beskikking van die f/ysee

personeel. Die totale aantal lede van d'Estaing se uitvoerende sekretariaat 

was vier en twintig. Daarenteen het elke minister 'n cabinet van agt of meer 

lede, en al die middele van sy ministerie tot sy beskikking gehad, slegs vir die 

een terrein waarop sy beleid van toepassing was. Een presidensiele raadgewer, 

selfs met 'n assistent 'n sekretaris en die hulp van goedgeplaaste vriende, het 

min hoop gehad om veel meer gedoen te kry as om op datum te bly met 

verwikkelinge binne sy terrein. Ook dit het nie verander toe Mitterand in 1981 

die amp aanvaar het nie.66 

Die rol van die presidentspersoneel is in wese tweeledig. Aon die een kant 

beteken aktiewe presidentsregering dot die personeel betrek word. dot hulle 

die werk van die ministers moet volg, en hulle beleid, politieke strategie en 

personeel moet beoordeel. Aon die ander kant beteken die nakoming van die 

konstitusionele kompromis - die nie-aanspreeklike presidensie tesame met 'n 

regering aanspreeklik aan die Parlement - dot die E/ysee-personeel nie 'n 

sigbare rol moet vertolk nie. Daarom is taktvolle optrede nodig en polities moet 

'n lae profiel gehandhaaf word.66 

2.3.3 EERSTE MINISTER 

Die eerste minister is al in die verlede beskryf as die hoof van die presidensiele 

hoofkwartier,6' as 'n vise-president en as die vernaamste uitvoerende 

amptenaar van die president.68 Ander waarnemers was minder goedgeslnd. 

Toe Mitterand die leier van die opposisle was, het hy die eerste minister vergelyk 

met 'n politieke ontkleedanser wot onder die begerige oe van die president 

"Wright. The Government and Politics of France, p. 98; Machin. Continuity and Change in France, 
pp, 86-90. 
°'Machin, Continuity and Change in France, p. 98; Duhamel. Le Pouvoir Politique en France. p. 162. 
"'Machin. ConNnuity and Change in France, p. 99; Massot La Presidence de la Republique. p. 188. 
"Wright. The Government and Polit/cs of France. p. 76; Marcel Prelot Institutions po/itiques et droit 
constitutionnel, Parys: Dalloz, 1975; p. 41. 
"Raymond Aron. lmmuab/e et chongeonte, Parys: Calmann-Levy, 1959, p. 62; kyk oak no Stevens, 
The Government and Politics of France, p. 95. 
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stelselmatig al die prerogatiewe wot tog duidelik deur die Grondwet aan horn 

verleen is, 'uittrek'. Hy was natuurlik nie besig om te verwys no die tydperk 1986-

1988 toe die eerste minister - met sukses - daarop aangedring het om sy 

prerogatiewe ult te oefen nie. Voormalige Eerste Minister Chirac (onder 

d'Estaing), het verklaar: 

"When I was Prime Minister, I learnt that (the role of Prime Minister) was very 
humble and basically called into question."" 

Die rol van die eerste minister in die Vyfde Republiek was die onderwerp van 

menige debat en polemiek. Toe d'Estaing verklaar het dot die president 

verantwoordelik was vir dit wot "permanent and essential" was, terwyl die 

eerste minister in beheer van "contingency problems"'° was, was hy duidelik 

besig om die letter sowel as die gees van die 1958-Grondwet te skend. Hy was 

besig om 'n leerstelling wot deur sy twee voorgangers en sy opvolger verkondig 

en uitgeleef is, te herhaal. Mitterand het in 1981 in 'n onderhoud met die BBC 

verklaar dot die eerste minister verantwoordelik was vir 

" ... des problemes de la vie quotidienne et meme pour un certain nombre de 
grands problemes ... ", 

terwyl die president 

... agit ou intervient dons ce que l'on pourrait appeler les indications 
principales, les orientations majeures. "71 

Jn die praktyk was die took van die eerste minister vyfvoudig. Hy moes: 

• die algehele uitvoering en koordinasie van regeringsbeleid verseker; 

• deurlopend skakeling met die Parlement voorsien om sodoende die 

gladde verloop van regeringswetgewing te verseker; 

• vriendelike kontak met die grootste party van die koalisieregering 

handhaaf; 

• optree as arbiter tussen die konflikterende else van die heersende koalisie; 

en 

• die sentrale beleidmaker in huishoudelike sake wees. 72 

''Wright, The Government and Politics of France, p. 77. 
"'Wright. The Government and Politics of Fronce. 
71 Froni;:ois Mitterand, Entretien avec la BBC. Le Monde, 9 September 1981 . 
72 Mitterand, Entretien ovec lo BBC; Francis de Boecque, Qui gouverne la France?, Parys: Presses 
Universitaires de France. 1976, pp. 105-115; Stevens, The Government and Politics of France, pp. 98-
106. 
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Wat veral belangrik was gedurende die tydperk van cohabitation 

(saamwoon), moor ook tydens ander tydperke, is dot die eerste minister 

heelwat vryheid toegelaat is op daardie terreine waarop die president onwillig 

of onmagtig was om in te gryp.73 

Die amp van eerste minister het grootliks gewissel tydens die Vyfde Republiek, 

afhangende van die persoonlikhede van sowel die president as die eerste 

minister. Hoewel die eerste minister deurentyd ondergeskik aan die president 

gebly het tydens die Vyfde Republiek. het die president (ironies genoeg) 

toenemend meer persoonlike aktiwiteite aanvullend tot sy toesighoudende en 

koordinerende funksies vervul, albei ten koste van die individuele ministers. Dit 

kon 'n poging wees om te kompenseer vir sy magsverlies aan die eerste 

minister." 

Die instellings wot advies beskikbaar gestel het aan die eerste minister blyk 

vergelykbaar te wees met die van die president. Door is dieselfde soort 

struktuur, te wete 'n eiesoortige eerste minister se cabinet en 'n secretariat 

general du gouvernement. Dieselfde uitbreiding van personeel kan 

waargeneem word as by die presidensie, en die politieke personeel is ook 

soortgelyk aan 'n minister se cabinet. 75 

Debre, as eerste minister, het die gewoonte gehad om die meeste politieke 

aangeleenthede met die hulp van sy eie cabinet te honteer of om beheer 

daaroor uit te oefen as die aangeleentheid deur 'n ander minister hanteer 

word. 76 'n Lid van Debre se cabinet verduidelik dot dit hulle trots was om 

deeglike toesig te hou oor die werk van vele van die ministeries, en sou sonder 

twyfel gebiede in geheel, soos die koloniale beleid, uit die hande van die 

individuele ministers neem indien omstandighede dit vereis het.77 

Pompidou, as eerste minister (1962-1968), het die metode voortgesit en 

uitgebrei, hoewel sy opvolgers, Maurice Couve de Murville (1968-1969) en 

Messmer (1972-197 4), minder ingrypend opgetree het. Dit was Chaban-Delmas 

(1969-1972) en sy cabinet wot ingryping vervolmaak het. Chaban-Delmas het 

die rol van sy cabinet as toesighoudend oor die werk van die ministeries beskou 

- ten elnde die nuwe plan vir 'n 'Nuwe Gemeenskap' te implementeer - 'n 

"Frichement, Persoonlike onderhoud. 29 Januane 1987. 
"Jack E.S. Hayword. Governing France: The One and Indivisible Republic, London: Weidenfeld & 
Nicolson. 1983, pp. 95-101. 
75Mitterond, Entretien avec la BBC. 
76Robert Buron, Le Plus Beaux des Metiers, Parys: Pion, 1963, p. 214. 
"Buron. Le Plus Beaux des Metlers. pp. 217-245. 
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hervormingsprogrom wot deur Chaban-Delmas, Jaques Delors en Simon Nora 

ontwerp was om die regering en die gemeenskap, en in die besonder die 

regering en die nywerhede se verhoudings te hervorm. Verskeie ministers was 

huiwerig om die beleid te implementeer en is gedurig deur lede van Chaban

Delmas se uitgebreide span dopgehou en aangepor om die beleid uit te 

voer. 78 

Die cabinet se rol vis-6-vis die administrasie, is soos volg gedefinieer: 

• om die nodige finansiele bronne vir elk van die programme te vind; 

• om te poog om finansiele ewewig in die administrasie te bewerkstellig; en 

• om interministeriele dossiers (leers) tussen die ministeries te bespoedig. 79 

In sommige gevalle, soos die Ministerie van Sosiale Aangeleenthede, is 

bepaalde terreine onder die beheer van teesinnige ministers weggeneem en 

onder die beskerming van die cabinetgeplaas.80 

Hoewel door deur Barre (1976-1981), Pierre Mauroy (1981-1984) en Fabius (1984-

1986) meer beheer oor ministers uitgeoefen is as deur Chirac In 1986 tot 1988, 

kom dit ook voor asof Chirac vroeer ingrypend opgetree het ten opsigte van 

die werksaamhede van die ministers.81 Chirac (1974-1976) se cabinet het 'n 

wakende oog oor landbousake gehou en was by een geleentheid (l Junie 

1975) in stoat om die minister van Landbou, wot die ondersteuning van die 

president gehad het, suksesvol tee te gaan.82 

Die adviesinstellings van die eerste minister skep die indruk dot dit die voorrang 

van die regeringshoof en sy eie privaatpersoneel versterk. Die cabinet van die 

eerste minister, oorspronklik 'n instelling van beskeie afmetings, het deurlopend 

sterker geword. Die twintig personeellede tydens die Vyfde Republiek het 

gestyg tot vyftig tydens die eerste twee Mauroy-regerings. Die derde Mauroy

regering, die Fabius-regering, die Chirac-regering en die Rocard-regering het 

voortgegaan met 'n soortgelyke vlak van personeelvoorsiening. Die redes 

onderliggend aan die geleldelike vermeerdering van personeel hou hoofsaaklik 

"Vir 'n geesdriflige bespreking van sy idees oor "La nouvelle societe", kyk no Jacques Chaban
Delmas, L 'Ardeur, Parys: Le Seuil. 1975, pp. 120-148; kyk ook no Wright. The Government and Politics 
of France, p. 89. 
"Chaban-Delmas, L 'Ardeur. pp. 120-148. 
'°Chaban-Delmas. L 'Ndeur, pp. 120-148; kyk ook na Wright. The Government and Politics of Fronce. 
p.89. 
"Wright, The Government and Politics of Fronce, p. 79. 
"Frichement. Persoonlike onderhoud, 29 Januane 1987. 
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verband met die eerste minister se begeerte om die regering te bly beheer -

een van sy belangrikste take.83 

Die cabinets van die eerste ministers het nog altyd gewissel tussen twee tipes -

dit kan 'n 'hark' wees waar sy naaste medewerkers toegang tot die eerste 

minister het en inligting no horn kan deursif, of dit kan 'n beperkte kollegestelsel 

wees, gekenmerk deur 'n hoe frekwensie van vergaderings en deur 'n 

veelvuldigheid van wee waarlangs die eerste minister en sy belangrikste 

adviseurs direkte toegang tot mekaar het. Die cabinets van Pompidou, Chirac, 

Couve de Murville, Messmer en Fabius kom ooreen met die eerste tipe, en die 

van Chaban-Delmas, Mauroy en Rocard met die tweede. In albei gevalle 

word 'n noodsaaklike rol vervul deur die 'man in beheer' wot tot dusver, 6f 

alleen 6f saam met die directeur de cabinet, direkte en gereelde toegang tot 

die eerste minister verkry, en wot dlen as filter na die ander adviseurs - wot slegs 

per geskrewe notas met die eerste minister kan kommunikeer.84 

Die secretariat general du gouvernement stel horn ten doel om die 

regeringsagenda vir die voorbereiding van vergaderings van die conseil des 

ministres (waarvan die inhoud gereguleer word deur ses-maandelikse 

werkprogramme - 'n praktyk wot tydens die presldentskap van d'Estaing 

ontstaan het) op te stel aan die hand van voorskrifte wot deur die president 

aan sy eerste minister gestuur word. Die uitvoerende sekretaris vervul die rol van 

regsadviseur van die cabinet. Hy reel interministeriele vergaderings onder 

voorsitterskap van 'n lid van die eerste minister se cabinet, en hou die notules 

van die vergaderings. Hy is verantwoordelik vir die aantekening van die 

besluite wot geneem is deur die regering, en vir die voorlegging van die besluite 

aan die consei/ d'etat (staatsraad) wot oor alle belangrike konsepwetgewing 

geraadpleeg word. Laastens tree hy ook op as die 'geheue' van die regering.85 

Die komplekse aard van die ekonomiese en administratiewe vraagstukke van 

die Vyfde Republiek het meegebring dot feitlik alle probleme op 

interministeriele vlak hanteer moes word. Die konstante behoefte aan 'n 

interministeriele ko6rdineerder, 'n pos wot vanselfsprekend gevul is deur die 

eerste minister as regeringshoof (hoewel dit in die praktyk dikwels deur die 

minister van Finansies ingeneem is), het sy cabinet meer ruimte vir arbitrasie en 

mag gegee. Die eerste minister arbitreer gedurig tussen ministers onderling, In die 

"Dominique Chagnollaud (red.). Bi/an Po/itique de la France, Parys: Hachette, 1991. pp. 201-208. 
"Vgl. Machin, Continuity and Change in France, p. 97; A Claisse. Le Premier Ministre dans la V' 
Republique, Parys: Presses Universitaires de France, 1970. p. 57; Chagnollaud, Bi/an Politique de la 
France, pp. 201-208. 
"'Vgl. Wright, The Government and Polit/cs of France. p. 98. 
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besonder tussen die minister en die minister van Finansies, ten einde 'n 

algemene regeringsbeleid te verseker. Om die rol te verwesenlik. moes die 

cabinet inligting en beheerkanale in die verskele ministeries bekom. Dit plaas 

die cabinet in 'n gunstige posisie om die staatsdiens te be'invloed en sy eie 

beleid te implementeer. 86 

Die eerste minister se cabinet word gewoonlik in vier afdelings ingedeel: juridies, 

ekonomies en finansieel, sosiaal en kultureel, en diplomatiek. Die personeel 

werksaam in die afdelings het elk 'n tutelle (voogdyskap) oor 'n bepaalde 

ministerie of probleemarea. 

'n Verskynsel wat ook die mag van 'n eerste minister verklaar, is die heersende 

politieke situasie. Giscard d'Estaing, 'n nie-Gaullistiese president. het 'n 

Gaullistiese eerste minister aangestel om aan die hoof te staan van 'n 

oorwegend nie-Gaullistiese regering en om sy regering se beleid af te dwing op 

'n Parlement wat nog deur die Gaulliste oorheers was. Eerste Minister Chirac, 

die onbetwiste leier van die Gaulliste party, was spoedig verskeur tussen sy 

tweeledige rol en botsende lojaliteite, en uiteindelik was sy bedanking die 

enigste uitweg uit die dilemma. Chirac se mag as eerste minister van 1986-1988, 

die tydperk van cohabitation. het daarop berus dot hy, en nie die president 

nie, die leier was van die regerende party binne die seevierende koalisle in die 

assemblee nationale. Hy het beskouings aangehang wat radikaal van die van 

die president verskil het en aangedring op sy grondwetlike reg om hulle af te 

dwing. 87 

Die anomalie van die stelsel in Frankryk met twee hoofde, en die 

onafwendbare magspel wat dit veroorsaak. het dikwels vererger op die vlak 

van die cabinets. Ministeriele cabinets moes dikwels die gevolge dra van die 

konflik voorspruitend uit die beheer en gesag van twee groepe mense, die 

cabinets van sowel die eerste minister as die president, wot gretig was om hulle 

te Jaat geld in die toesighouding oor die werk van die ministeries.88 

"Gabriel Mignot & Philippe d'Orsay, La Machine Administrative. Parys: Le Seuil. 1968. pp. 39-41; 
Stevens, The Government and Politics of France. pp. 98-102. 
"Wright. The Government and Poliffcs of France, p. 82; Derbyshire, Politics in France; From Giscard 
to Mitterand, pp. 110-123. 
"Mignot & D' Orsay, La Machine Administrative. p. 41. 
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2.3.4 PARLEMENT 

Die Parlement bestaan uit die ossemblee notionole en die senot. Die 

grondwetlike magte van albei huise is bykans dleselfde. Die senaat in 

teenstelling met die ossemb/ee notionole, kon egter nle 'n mosie van wantroue 

in die regering instel, of die regering ontbind nie. Die senaat mag ook nie, 

anders as die ossemblee notionole, deur die president ontbind word nie.89 

In die Vyfde Republiek het die mag van die Parlement afgeneem ten gunste 

van die mag van die regering. In hierdie tydperk het die Parlement bewys dot 

sy mag beperk is tot sy wetgewende funksie en sy vermoe om die 

regeringsbeleid uit te daag en te bevraagteken. Hoewel wetgewing wot in die 

Parlement deur private lede ter tafel gele word, meer is as wetgewing wot deur 

die regering ter tafel gele word, is negentig persent van die wetgewing wot 

goedgekeur word afkomstig van die regering se wetsontwerpe.00 

Die Grondwet van die Vyfde Republiek bevat verskeie bepalings wot 

doelbewus daarop gemik is om die magte, prerogatiewe en prestige van die 

Franse Parlement in te kort. Die belangrikste hieNan word kortliks aangedui. 

2.3.4.1 Beklemtoning van die skeiding tussen uitvoerende en 

wetgewende magte 

Die ontwerpers van die Grondwet wou graag die nuwe situasie beklemtoon 

deur die uitvoerende en wetgewende magte streng van mekaar te skei deur 

middel van die aanstelling van ministers van buite die Parlement (dit wil se wot 

nie verkies is nie), wot sinspeel op 'n breuk tussen vroeere en heersende 

praktyke. 01 

Udmaatskap van die regering en van die Parlement is volgens Artikel 23 van 

die Grondwet van die Vyfde Republiek onverenigbaar met mekaar. As 'n lid 

van die Parlement aangestel word as minister, moet hy sy parlementere setel 

opgee en mag hy homself nie weer verkiesbaar stel nie. Hy moet sy setel 

"De Gunten et. al., Les Institutions de la France, pp. 42, 44 en 46. 
'°Fran<;:oise Giraud. La Comedie du Pouvoir. Parys: Fayard. 1977. p. 82: P.M. Williams. The French 
Parliament: 7958-7967, London: Allen & Unwin. 1968, p. 74: Michel Couderc, Sur quelques tendances 
du travail legislatif. Pouvoirs, 28 November 1985. p. 62. 
91J-C. Maout& R. Muzellec, LeParlementsous la Cinquieme Republique, Parys: Armand Colin. 1971, 
p. 84; Wright. The Government and Politics of France, p. 134. 
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ontruim ten gunste van 'n suppleont (plaasvervanger), wot hy self aanbeveet 

wot op dieselfde tydstip as hyself verkies word.92 

Die verhouding van ministers van buite die Parlement tot ministers vanuit die 

Porlement het aansienlik gewissel - van meer as dertig persent tydens die 

regerings van Debre (1959-1962), Chirac (1974-76), Fabius (1984-86), Chirac 

(1986-88) en Record (1988-91), tot minder as tien persent tydens die regerings 

van Couve de MuNille (1968-69), Chaban-Delmas (1969-72) en Messmer (1972-
74).93 

Voorts staan die minister sy setel of vir die res van die duur van die Parlement. 

As hy aangestel word as minister no 'n algemene verkieslng, kan dit so uitwerk 

dot hy vyf joar moet wag voordot hy weer tot die Parlement kan toetree. Door 

is gehoop dot die bepaling 'n einde sou moak aon die stormloop vir 

ministeriele poste woordeur die vorige republieke gekenmerk is,•• omdot, soos 

geredeneer is, deputes (lede van die Nasionale Vergodering in die Porlement) 

twee keer sou dink voordat hulle hul parlementere setels sou opoffer. Die 

beskouing was dot temperamentele ministers sou huiwer om te bedonk (en die 

regering so in 'n krisis dompel) as hulle geen parlementere setel gehod het om 

no terug te keer nie. Hierdie sogenaamde 'onverenigbaarheidsreel' is beskou 

as 'n stobiliserende faktor sover dit regerings aangaan.95 

2.3.4.2 Beperkings betreffende die tye waarop die Parlement mag 

vergader 

Vorige grondwette het 'n minimum tydperk vir parlementsittings vasgestel, 

terwyl die Grondwet van die Vyfde Republiek 'n maksimum tydperk afdwing. 

Die Parlement vergader slegs twee keer per jaar vir 'n gewone sitting (Artikel 28), 

vir 'n totaal van nie meer as vyf en 'n half maande per jaar nie. Spesiale sittings 

word beperk tot twee weke, en slegs op die grondslag van 'n spesifieke 

agenda. Die doel met die bepalings was om 'n einde te maak aan die 

uitgerekte sittings wot aan die orde van die dog was tydens die Derde en 

"Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 23 en 25. 
"Wright. The Government and Politics of France, p. 134. 
"Die literatuur oor die gebreke en nadele in die Derde en Vlerde Republleke is omvattend en kan 
nie hier behandel word nie. Vir 'n uitgebreide oorsig daaroor. kyk no P.M. Williams, Crisis and 
Compromise: Politics in the Fourth Republic. London: Longman. 1972; Rene Massigli, Sur quelques 
Maladies de /' Etat, Parys: Pion. 1958. 
"Maout & Muzellec, Le Parlement sous la Cinquieme Repub/ique, p. 86; Wright. The Government 
and Politics of France, p. 136. 
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Vierde Republieke. Hierdie uitgerekte sittings het daartoe aanleiding gegee 

dot wetgewing gesloer het, wot veroorsaak het dot die regering-van-die-dag 

nie sy program ten uitvoer kon bring nie, aangesien die nodige magtiging van 

die Parlement ontbreek het. Dit het daartoe gelei dot die publiek nie vertroue 

in die regering gehad het om sy doelwitte te bereik nie. Minlsteriele 

wetsontwerpe is dikwels ook onherkenbaar verander tydens uitgerekte 

besprekings in die komiteestadium."" 

2.3.4.3 Streng beperkings is ingestel betreffende die Parlement se 

wetgewende magte 

Artikel 34 van die Grondwet97 omskryf die terrein van die wetgewing wot deur 

die Parlement goedgekeur word opsommenderwys soos volg: 

• Die Parlement bepaal die lois (wette) wot die reg/es (reels) neerle 

betreffende 'n reeks gespesifiseerde onderwerpe, met inbegrip van 

fundamentele vryhede. burgerlike status en burgerlike regte, 

verantwoordelikheid vir belasting, diensplig, strafprosedures en 

verkiesingsregte. 

• Dit le ook die principes fondamentaux (algemene beginsels) in verband 

met plaaslike regering, onderwys, eiendomsregte, vakbondwette, securite 

sociale (welsynstelsel), en finansiele wetsontwerpe neer. Die besonderhede 

oor die implementering van sodanige wette word aan die regering 

oorgelaat.98 

'n Gebied wot nie in die bostaande twee kategoriee gespesifiseer word nie, 

word geheel en al aan die diskresle van die regering oorgelaat (Artikel 37).99 

2.3.4.4 Die Parlement se mag om die regering uit die kussings te lig, is 

streng aan bande gele 

In der waarheid hoef die regering slegs te bedank wanneer een van die 

ondergenoemde omstandighede heers: 

"Wright. The Government and Politics of France. p. 136. 
"Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 34. 
"Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 34; kyk oak no De Gunten et. al., Les Institutions de la 
France. pp. 46. 47 en 50; A. Chardernegor, Un Parlement Pour Quoi Faire?. Parys: Armand Colin, 1967, 
p. 167. 
"Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 37. 



Hoofstuk 2 Bladsy57 

• As 'n mosie van wantroue in die Nasionale Vergadering aangeneem 

word. Die metode waarop sodanlge mosle aanvaar moet word, is 

ooglopend ontwerp om die regering te help. 'n Mosie van wantroue moet 

voorgestel word deur 'n tiende van die lede wot don. as die mosie nie 

slaag nie, vir die res van daardie parlementsitting nie weer 'n mosie van 

wantroue mag voorstel nie (Artikel 49). 100 

• Die regering moet ook bedank as die Parlement sy beleidstelling in die 

geheel verwerp, moor slegs wanneer die regering horn spesifiek tot die 

verantwoordelikheid vir die algemene beleid verbind het. 'n Gewone 

meerderheid in die assemblee nationale is voldoende onder die 

omstandighede.' 01 Die enigste tydstip waarop 'n regering sy 

verantwoordelikheid ten opsigte van 'n algemene beleidstelling sal 

waarborg, is wanneer dit seker is dot dit met 'n meerderheld aanvaar sol 

word of wanneer dit die Parlement wil uitlok om die bedanking van die 

regering of te dwing. Toe Debre (1959). Pompidou tydens sy eerste termyn 

(1962), en Fabius (1984) hul ampte aanvaar het, het hulle hul regerings 

verbind tot verantwoordelikheid, moor Pompidou tydens sy tweede 

termyn (1966), Couve de Murville (1968), Chaban-Delmas (1969) en 

Rocard (1988) het geweier om dit te doen. '02 

• Onder Artikel 49 van die Grondwet mag die regering uit sy amp gedwing 

word deur die verwerping van enige wetsontwerp wot die regering 'n 

vertrouenskwessie gemaak het. Moor sodra die regering dit 'n 

vertrouenskwessie gemaak het. word die wetsontwerp outomaties 

aangeneem, tensy 'n mosie van wantroue voorberei en aangeneem kan 

word onder omstandighede soos hierbo in punt 2 beskryf. '03 

2.3.4.5 Die regering mag 'n wetsontwerp tot 'n dringende soak 

verkloor 

Die regering mag 'n wetsontwerp tot 'n dringende soak verklaar, wot horn in 

stoat stel om horn te beroep op prosedures om die wetsontwerp vinniger deur 

die Parlement te loods. '°' 

'°°Frankryk. The French Consfftution of 1958, art. 49. 
10 'Frankryk, The French Consfftution of 1958, art. 49. 
'°'Wright. The Government ond Politics of France, p. 139. 
'
03Frankryk. The French Consfftution of 1958, art. 49. 

10'Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 49. 
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Die regering onder De Gaulle se presidentskap het 63 keer van die metode 

(Artikel 45 van die Grondwet) gebruik gemaak; die onder Pompidou 68 keer. 

en die regerings onder d'Estaing 161 keer. Die Sosialistiese regerings onder 

Mitterand het Artikel 45 ook dikwels uitgebuit (l 05 keer). m; 

2.3.4.6 Die regering mag aandring op 'n enkele stem om sy eie teks te 

aanvaar 

Hoewel deputes en senatore wysigings aan enige wetsontwerp mag voorstel, 

mag die regerlng te enige tyd aandring op 'n seul vote (enkele stem) om sy eie 

teks te aanvaar."" Sy 'eie teks' verwys no die wetsontwerp met slegs sodanige 

wysigings as wot die regering self voorgestel of aanvaar het. Met ander woorde, 

die regering kan daarop aandring dot die Parlement 'n vote en bloc 

(eenparige stem) moet uitoefen om sodoende te verhoed dot die Parlement 

die samehang van 'n wetsontwerp verander deur wysigings in verband met 

spesifieke aspekte van die wetsontwerp aan te bring. 

2.3.4.7 Die regering mag 'n beroep op die Parlement doen om 

wetgewing uit te vaardig 

Die regering het die reg onder Artikel 38 van die Grondwet om die Parlement te 

vra om horn te magtig om vir 'n spesifieke tydperk by wyse van ordonnances 

(ordonnansies)107 wetgewing uit te vaardig oor enige onderwerp wot 

normaalweg vereis dot dit in die domein van wetgewing wot vir die Parlement 

gereserveer is, ressorteer. '00 

Die Grondwet formaliseer op die wyse die tradisionele gebruik van die 

Parlement om die regering toe te loot om by wyse van decrets-lois (dekrete) 

wette te maak. Tussen Januarie 1958 en Januarie 1991 is die reg by negentien 

geleenthede gebruik - dus nie dikwels nie. Die gebruik daarvan is dlkwels 

ge'interpreteer as 'n swakheid. "" Nietemin was die wetgewing wot by wyse van 

'"Wright. The Government and Politics of France. p. 140. 
"'Frankryk The French Constitution of 1958. art. 44; De Baecque. Qui gouverne la France?, p. 56. 
"'Frankryk The French Constitution of 1958. art. 38. 
'
08Hierdie wetgewing by wyse van ordonnansies word decrets-lols genoem nodal die Parlement 

goedgekeur het dot dit opgestel kan word. 
"'Regering by wyse van dekreet het in die vorlge eeu ten minste een keer aanleldlng tot rewolusle 
gegee; vgl. G. L. Dickinson. Revolution and Reaction in Modern France. London: Allen & Unwin. 1952. 
pp. 97 e.v. 
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sulke decrets-lois deurgevoer is. belangrik, en het dit die handhawing van 

openbare orde in Algerie. die implementering van die bepalings van die 

Verdrag van Rome. en die oplos van landbouvraagstukke, maatskaplike sorg 

en sosiale probleme soos alkoholisme en prostitusie, ingesluit. 110 

Die Chirac-regering van 1986 het nie die vermoe gehad om sy toevlug te neem 

tot Artikel 38 nie, aangesien dit teengestaan is deur President Mitterand. Hy het 

byvoorbeeld geweier om ordonnansies wot die implementering van 

omvangryke privatiseringsmaatreels en die instelling van buigsame ure en 

diensvoorwaardes vir Franse werkers moontlik sou maak te onderteken. Die 

regering was dus genoodsaak om no die Parlement terug te goon en die 

wetsontwerpe te loot aanvaar volgens die normale longer praktyk. 111 

Die grondwetlike maatreels soos hierbo uiteengesit verteenwoordig 'n 

kombinasie van beperkinge. Dit word beskryf as 'n "rigid constitutional corsef' 

wot parlementere inisiatief en beheer aan bande le. 112 

Die toename in presidensiele gewildheid en mag. onafhanklik van die 

Parlement het die effektiwiteit van die Parlement as instelling verder verswak. 

Die Gaulliste-meerderheid, wot besonder sterk was in die assemblee nationa/e 

(no 1962). en 'n verdeelde opposisie, het bygedra tot hierdie ontwikkeling. Die 

Parlement se potensiele mag moet egter nie onderskat word nie. Eerstens, 

hoewel sy wetgewende magte strenger omlyn en beheer is as gedurende die 

Vierde Republiek. het die meer stabiele regerings en 'n besllste 

regeringsmeerderheid (vanaf 1962-1988) die Parlement meer definltlewe 

wetgewingsmagte in bepaalde opsigte gegee. 113 Phillip Williams bestempel dit 

soosvolg: 

"The limits imposed on Parliament's scope give it a far better chance of working 
effectively within the broad sphere in which it is still competent. While private 
members' bills are fewer some useful ones still reach the statute book, though 
they may need government assistance to do so. The government passes Its own 
measures into law in reasonable time. but not without affording opposition 
criticism on the floor .. ,"114 

"°Couderc, Sur quelques tendances du travail legislatif. pp. 12-14; Wright. The Government and 
Politics of France, p. 142. 
'''Derbyshire. Polit/cs in France: From Giscard to Mitterand. pp. 12-14; Wright. The Government and 
Politics of France. p. 142. 
"'Wright. The Government and Politics of France, p. 142. 
"'Olivier Duhamel, in The Mitterand Experiment: Continuity and Change in Modern France, 
redakteurs G. Ross, S. Hoffman & S. Malzbacher. Cambridge. UK: Polity. 1987. pp. 140-158. 
'"Williams. The French Parliament: 7958-1967. p. 74. 
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Voorts, hoewel die president bepaalde magte het het hy die 

meerderheidsteun van die assemblee nationa/e nodig, net soos hy die steun 

van die eerste minister en die regering nodig het om doeltreffend te wees. Die 

verkiesings van 1967, 1973 en 1988, waartydens die regeringsmeerderheld 

verminder is, het hierdie behoefte bevestig. 

Dit het toenemend die verantwoordelikheid van die ministers geword om 'n 

goeie werkverhouding met die meerderheidspartye op te bou, eerder as met 

individuele deputes. In die geval van individuele deputes, het hulle dit dikwels 

makliker gevind om inligting by die ministeriele cabinets te verkry, as uit debatte 

in die assemblee nationale. 

2.3.5 DRUKGROEPE 

Parallel tot die afname in die mag van die Parlement was door 'n toename in 

die omvang en mag van drukgroepe se aktwiteite tydens die Vyfde Republiek. 

Tydens die Vierde Republiek was die regering se mag minder as wot die 

Parlement se mag was, en was drukgroepe geneig om hulle direk op die 

Parlement te beroep (op individuele deputes en parlementere kommissies) en 

op bepaalde sektore in die administrasie. Hierdie situasie het egter verander en 

drukgroepe in die Vyfde Republiek het geneig om hulle aandag tot meer 

'winsgewende' aktiwiteite te rig, en hulle op die cabinets te beroep, omdat 

cabinets die 'oor' van die minister het.115 Door word weer later no hierdie 

aangeleentheid verwys. 116 

Hoewel die politieke steun van drukgroepe nie meer so belangrik is vir die 

individuele ministers of die regering, as tydens die Vierde Republiek nie, het die 

regerings van die Vyfde Republiek toenemend bewus geraak van die 

behoefte aan deurlopende dialoogvoering met vakbonde en 

werkgewerorganisasies. Dit is waarskynlik om hierdie rede dot opeenvolgende 

regerings probeer het om die kanale vir drukgroepaktiwiteite te institusionaliseer 

deur instellings soos die Ekonomiese Raad en die Sosiale Raad of deur 

deurlopende onderhandeling tussen drukgroepe en die regering. Hoewel 

hierdie pogings redelik suksesvol was, goon drukgroepe steeds voort om in die 

"'B. Brizay. Le Potronat Parys: Le Seuil, 1975, pp. 242-249. 
'"Kyk no punt 9.6. l. 
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wandelgange hulle belange by die administrasie en die regering, en In die 

besonder by ministeriele cabinets te bevorder. rn 

Verskeie skandale gedurende die Vyfde Republiek het die onderhandellngs 

wat plaasgevind het tussen drukgroepe en ministeriele cabinets aan die lig 

gebring. 

Die insiggewendste hiervan was die een wat deur Gabriel Aranda, 'n gewese 

cabinetslid en atfache de presse (persverteenwoordiger) van Albin 

Chalandon, minister van Openbare Werke en Behuising (Equipement et 

Logemenf), in 1972 aan die Jig gebring is. Aranda, wat ongelukkig was oor die 

wyse waarop hy uit die cabinet ontslaan is, en wrewelrig was oor die 

regeringsbeleid teenoor Israel, het dokumentere getuienis gepubliseer van 'n 

reeks duistere finansiele ooreenkomste tussen toonaangewende Gaullistiese 

politici (insluitend Chirac, Pompidou se gunsteling). Die bewyse wat Aranda 

gekopieer het, het gewys hoe cabinets as meganismes gebruik word om 

ooreenkomste tussen politici, regeringsamptenare en besigheidsmense deur te 

haak. 118 

Dit is nie te se dat alle verhoudinge tussen cabinets en drukgroepe van die 

aard was nie, aangesien sommige verhoudinge hoogs formeel was. Dit dui 

egter op die gevare wat inherent aan die stelsel is. 

2.3.6 WETGEWING IN DIE WFDE REPUBLIEK 

Beleid word gewettig deur /ois (wette) en reg/ements (regulasies). 11
' Wette 

bestaan uit /ois ordinaires (gewone wette), lois organiques (organiese wette) en 

lois constitutionnelles (konstitusionele wette). '"' Wette verstrek die riglyne vir 

beleid en word deur die Parlement geformuleer. In die meeste gevalle, verskaf 

wette slegs 'n algemene raamwerk en moet dit deur regulasies in die vorm van 

decrets-/ois (dekreet-wette) aangevul word, voordat dit deur die administrasie 

ge'implementeer kan word. 

"'D.L. Hanley, AP. Kerr & N.H. Waites, Contemporary France: Politics and Society since 1945, 
London: Routledge & Kegan Pout 1968. pp. 194-209: Frlchement, Persoonlike onderhoud, 29 
Januarie 1987. 
"'Kyk no G. Aranda, L 'Etat Piege, Parys: Pion. 1972. pp. 301-312. 
119Kyk no punt 2.3.6.2. 
''°Frankryk, The French Constitution of 1958, art. 13, 21, 34, 37, 38, 40, 46 en 47; De Gunten, et. al .. Les 
Institutions de la France, p. 50; kyk no die Glossarium vir 'n verklaring van die termlnologie. 
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In Suid-Afrika, in teenstelllng met wetgewing in die Vyfde Republlek, word alle 

wetsontwerpe, behalwe die nuwe grondwetlike teks, finansiele wetsontwerpe, 

wetsontwerpe rakende sekere provinsiale aangeleenthede en wetsontwerpe 

wot die Grondwet wysig, as gewone wetsontwerpe beskou. 121 

2.3.6.1 Wette 

Die Grondwet gee die reg aan ministers om inislatief te neem vir wetgewing in 

hulle ministeries. 122 In die Suid-Afrikaanse Grondwet word slegs die Porlement se 

wetgewingsregte gespesifiseer. Die meerderheid projets de /ois (wetsontwerpe) 

word opgestel deur die betrokke minister, moor sommige hiervan word deur die 

president of die eerste minister ge'lnisieer, of alternatiewelik deur die president of 

die eerste minister aangepas in die conseils des ministres, voordat dit aan die 

Parlement voorgele word. '23 Volgens sommige bronne word tien persent van die 

wetsontwerpe deur die eerste minister en sy cabinet ge'lnisieer, dikwels onder 

toesig van die president se cabinet. 12
• 

Die eerste minister kan direk ingryp in die opstel van wetgewing onder 

bepaalde omstandighede: as die wetgewing verskeie botsende ministeries 

betrek, as die soak polities kontroversieel is, en as die eerste minister 'n beleid 

volg wot nie in ooreenstemming is met die beleid van die president nle. 125 

Nadat door oor konsepwetgewing gestem is, word die wetgewing deur die 

president van die Republiek en die eerste minister, asook alle belangstellende 

ministers geteken - al was hulle nie by die opstel van die wetgewing betrokke 

nie. 

2.3.6.2 Regulasies 

Die president en die regering kan wetgewing uitvaardig en besluite neem op 

alle terreine wot nie spesiflek deur die Grondwet aan die Parlement toegewys is 

nie. In teenstelling met die beperkings wot op Suid-Afrikaanse wetgewing rus, 

'"Suld-A!rika, Grondwet van die Republiek van Suld-Afrika. art. 59(3), 60(1), 61 en 62. 
"'Frankryk. The French Constitution of 1958, art. 37. 
"'Kyk no punt 9.3 waar die !aktore wot die werksaamhede van cabinets met betrekking tot 
beleidbepaling en -uitvoering be'invloed, beskry! word. 
"'Celine Wiener, Recherche sur le Pouvoir Reglementalre des Minlstres, Parys: Dalloz, 1970, p, 70. 
"'Wiener. Recherche sur le Pouvolr Reglementalre des Ministres, p. 75, 
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het die Franse regering toegang tot 'n verskeidenheid nie-porlementere, 

presidensiele en ministeriele wetgewing. Die wetgewing staan as regulasies 

bekend en kan die vorm aanneem van decrets (dekrete), arretes 

(verordeninge), ordonnances (ordonnansies) en circulaires (memoranda). 126 

Die belangrikheid van dekrete het toegeneem in die Vyfde Republiek. Wette 

verstrek minder detail van die beleid, en dikwels word die detail van 'n 

hervorming in die begeleidende decretgevind. 12
' 

In die Grondwet word die pouvoir reglementaire (bevoegdheld om decrets en 

regulasies uit te vaardig) aan die eerste minister toegewys. 128 In die praktyk en 

volgens wet, is hierdie mag gewoonlik om twee redes aan die onderskeie 

ministers toegewys. Eerstens is dit onmoontlik vir die eerste minister en sy cabinet 

om tred te hou met die oorweldigende getal decrets wot gemaak moet word, 

en tweedens, is hulle nie altyd tegnies gekwalifiseerd nie. Daarom word die 

took aan die onderskeie ministers opgedra. 

"le role des ministres de par leur double qualite de chef d'une administration et 
de membre du Gouvernement est done essentiel; ils constituent en quelque 
sorte un relais entre les fonctlonnaires charges de mener a bien une action 
concrete, et l'autorite chargee de guider cette action." 129 

In die meerderheid gevalle is dit die minister wot die decrets opstel met die hulp 

van sy cabinet en die administrasie. Die lnislatief vir 'n decret in dringende 

politieke sake kom egter van die eerste minister, soos een conseiller technique 

(tegniese raadgewer) in 'n cabinetdit verduidelik het. 

"II faut que le premier ministre et son cabinet jouent un role d'impulsion, ii faut 
demander au ministre de faire tel ou tel decret; sans nous on ne fait rien. "130 

Die cabinet van die eerste minister stel egter baie selde die decrets op. Sodra 

'n projets de decret (ontwerp-dekreet) opgestel is, word dit deur die minister 

aan enige ander betrokke minister gestuur om mede-onderteken te word. 

lndien die decret van komplekse aard is en verskele ministeries betrek word, 

word dit deur 'n interministeriele komitee bespreek. Enige decrets wot onder 

Artikel 38 van die Grondwet ressorteer (byvoorbeeld die aanstelling van 

"'Frankryk, The French Constitution of 1958. art. 1 O. 37 en 38; De Gunten, et. al., Les Institutions de lo 
Fronce. p. 50; kyk na die Glossarlum vir 'n verklaring van die terminologie. 
"'Wiener, Recherche sur le Pouvoir Reglementoire des Ministres. p. 77. 
'"Frankryk, The French Consfftution of 1958, art. 37 en 38. 
'"'Wiener. Recherche sur le Pouvoir Reglementoire des Minis/res. p. 77. 
'"Consei//er technique in 'n cabinet. Persoonllke onderhoud. Ministerle van Naslonale Opvoeding, 
Parys. 5 Februorie 1987 (kyk na Aanhangsel I). 



Hoofstuk 2 Bladsy64 

regeringsamptenare in die boonste vlakke van die hierargie) of wot 'n 

uitwerking het op ekonomiese instellings, moet eers in die conseil des ministres 

bespreek word. Dit word deur die president. die eerste minister en betrokke 

ministers onderteken. Decrets wot minder belangrik geog word, hoef nie deur 

die conseil des ministres bespreek te word nie, moor word deur die opsteller van 

die decret en enige ander betrokke minister onderteken, deur die president 6f 

deur die eerste minister mede-onderteken, en in die Journal Officiel 

(staatskoerant) gepubliseer. "' 

2.3.6.3 Verordeninge en memoranda 

Volledige voorskrifte oor die opstel en uitvoering van beleid is in die arretes en 

circulaires saamgevat. As gevolg van die tegniese aard van arretes en 

circulaires en (veronderstelde) relatiewe onbelangrikheid, word dit deur die 

amptenare in die ministeries opgestel. In sommige gevalle word dit deur die 

minister onderteken, of andersins deur regeringsamptenare wot die gepaste 

delegation de signature (magtiging om te onderteken) ontvang het. 132 

Die arretes kan in der waarheid belangrik wees - 'n feit wot sommige 

cabinetslede besef. Nadat wetgewing goedgekeur is, kan die administrasie die 

opstel van die arretes of circulaires loot sloer - en so 'n 'nuwe besluit' neem. 133 

2.3.7 INSTELLINGS VIR BELEIDBEPALING 

Die uitbreiding van die uitvoerende gesag se rol in beleidbepaling, in die 

besonder in die domein van interministeriele beleid, het gelel tot die 

ontwikkeling van nuwe instellings vir besluitneming. Die instellings bestaan saam 

met die tradisionele instellings (soos die president. die eerste minister, die 

ministers, ministeriele cabinets, die Parlement en die administrasie) van die 

Vyfde Republiek. 

2.3.7. l Conseil des ministres 

Die conseil des ministres (ministersraad) is in teorie die instelling met die hoogste 

gesag in besluitneming van die Vyfde Republiek en vergader een keer per 

"'Die prosedure vir die opstel van decrets is neergele in die Reglement interieur des travaux du 
Gouvernement; kyk ook no De Gunten, et. al., Les lnsfftutions de la France, pp. 48-50. 
"'Wiener, Recherche sur le Pouvoir Reglementalre des Ministres p. 27. 
'"Conseiller technique in 'n cabinet, Persoonlike onderhoud, Ministerie van Landbou, Parys, 30 
Januarie 1987 (kyk no Aanhangsel I). 
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week. Die 'gedeelde' uitvoerende aktiwiteite van die Elysee en die Hotel 

Matignon"'' smelt hier saam. Die president van die Republiek is die voorsitter 

van hierdie instelling. Met die uitsondering van die Chaban-Delmas-regering. 

was alle lede van die regering geregtig daarop om vergaderlngs van die 

conseil des ministres byte woon. Die regeringsbeleid as 'n geheel word deur die 

conseil des ministres bespreek, asook belangrike wetsontwerpe van die regering 

voordat dit aan die Parlement voorgele word. 

"In all cases the structure is the same. one level for administrative preparation 
and a higher level for decision-making; the Council of Ministers stands at the 
highest rung of this particular ladder whenever the steps to be taken have to be 
given a legal form." 135 

In teorie is die conseil des ministres die belangrikste meganisme waar besluite 

van die regering geneem word. In die praktyk was dit nie altyd die geval nie. 

Soustelle het in die beginjare van die Vyfde Republiek gekla oor die 

onbeduidendheid van die conseil des ministres: 

"Le conseil des ministres tels que je les ai connus ne sont qu'une figuration. II n'y 
o pas de debat. Chacun parle a son tour comme dons la petite classe." 136 

De Gaulle het met die tradisie begin om, soos met die Britse kabinetstelsel, slegs 

met 'n klein getal ministers te werk. Dit het die vorm aangeneem van 6f 

vergaderings met een of twee senior of gunsteling-ministers, 6f van comites 

restreints (beperkte interministeriele komitees) bestaande uit enkel ministers, 

vergesel in sommige gevalle deur hooggeplaaste regerlngsamptenare of lede 

van die cabinets. Die daaropvolgende presidente het die metode van werk 

voortgesit met een of twee van sy ministers teenwoordig by die vergaderings. 

Die meeste twispunte word opgelos voordat die regering (le gouvernement) in 

die conseil de cabinet vergader. en die president of die eerste minister dikwels 

'n fait accompli aan die ander ministers aanbied. 137 

2.3.7.2 Conseil de cabinet 

Die regering"'" kom ook as geheel byeen onder die voorsitterskap van die eerste 

minister. sonder die president. in 'n conseil de cabinet (kabinetsraad). Alie lede 

'"Kantoor van die eerste minister. 
'"Pierre Avril. Politics in France, Middlesex: Penguin. 1969, p. 121. 
'"Soustelie. Vingt-huit ans de Gaullisme, p. 183. 
"'Alexandre. L 'Execution d'un homme poliNque, p. 125; Michel Schifres & Michel Sarazin. L 'Elysee de 
Mitterand, PaJYs: Moreau, 1985, p. 186. 
"'Kyk no punt 2.3.8. 
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van die regering met inbegrip van secretaires d'etat (junior ministers) woon 

kabinetsvergaderings by. terwyl slegs volwaordige ministers. dit wil se. ministers 

wot aan die hoof van 'n ministerie staan. die consei/ des ministres se 

vergaderings bywoon. Die conseil de cabinet sluit dus die hele regering in.'"' 

Die conseil de cabinet is oorspronklik ingestel om vir vergaderings van die 

conseil des ministres voor te berei. moor dit het die beleidbepalende instelling 

geword. terwyl die conseil des ministres ingekort is tot 'n instelling om wette te 

bekragtig en voorstelle goed te keur. Namate De Gaulle se vasbeslotenheid 

toegeneem het om 'n persoonlike rol in regeringsake te speel. het die funksies 

van die consei/ de cabinet grootliks afgeneem. Tussen 1959 en 1960 is slegs 

vyftien vergaderings gehou. vergeleke met honderd vergaderings van die 

conseil des ministres. Dit is asof die regering beperk was tot toesighouding oor 

die vordering van wetsontwerpe in die Porlement. lntussen Is die voorbereiding 

van regeringswerk nie meer by die conseil de cabinet se vergaderings gedoen 

nie. en is comites interministeriels in die lewe geroep. eers op tydelike grondslag 

en later permanent om die regering se voorbereiding van beleidsformulering en 

belangrike regeringsbesluite te bespreek. '"' 

2.3.7.3 Comites interministeriels 

Die algemeenste ko6rdineringsmiddel vir die voorbereiding en implementering 

van beleid is die comites interministeriels (interministeriele komitees). Die aantal 

wissel no gelang van die regering se behoeftes. moor gewoonlik is door omtrent 

vyf en twintig of dertig sulke komitees aktief besig met die voorbereiding en 

opvolging van beleidsformulering en -implementering. en belangrike 

regeringsbesluite. 141 

Comites interministeriels word byeen geroep onder voorsitterskap van die eerste 

minister of deur 'n lid van die regering. of vergaderings word soms deur die 

president bele en by die Elysee en die Hotel Matignon gehou. Die tegniese 

adviseurs van die E/ysee woon dikwels die vergaderings by. 

'n Ander funksie van comites interministeriels is om geskille tussen konflikterende 

ministeries te besleg en om geskille as gevolg van uiteenlopende belangstellings 

op te los. Sommige comites interministeriels bestaan permanent. byvoorbeeld 

"'F. Ridley & J. Blondel, Public Administration in Fronce. London: Routledge & Kegon Poul. 1969, p. 17. 
''°Ridley & Blondel. Public Administration in France. p. 17. 
'"Jean-Louis Quermonne. Le Gouvernement de lo France sous la V' Republique. Prnys: Grosset. 
1980. p. 551. 
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die Komitee vir Ekonomiese Beplanning en Toerisme. moor die meerderheid 

word op 'n ad hoc-grondslag saamgesteL Voorlopige vergaderings word 

byeengeroep en voorgesit deur 'n lid van die eerste minister se cabinet. en 

word bygewoon deur lede van die cabinet en regeringsamptenare. 'n Lid van 

die president se personeel is altyd by hierdie vergaderings teenwoordig, hoewel 

so 'n personeellid selde 'n bydrae tot die vergadering lewer. In die meeste 

gevalle is 'n oplossing reeds in die voorlopige vergaderings bereik en die 

verteenwoordiger van die eerste minister arbitreer don net ten gunste van een 

van die betrokke partye. Die vergadering het een van die belangrikste 

meganismes in die besluitnemingsproses van die Vyfde Republiek geword."' Die 

meeste lede van die cabinets woon een of twee interministeriele vergaderings 

per week by die Hotel Matignon by, wot tydens begrotingstyd no twee 

vergaderings per week vermeerder word. lndien geen oplossing tydens die 

voorlopige vergadering bereik is nie, word die soak deur die eerste minister 

verder gevoer. Die bele 'n ministersvergadering, gebaseer op inligting verskaf 

deur die betrokke lid van sy personeel wot afgevaardlg is, waarby elke minister 

met een of twee van sy cabinetslede die soak besleg. In ingewikkelde sake 

word die aangeleentheid na die president van die Republiek verwys. "' 

Op hierdie wyse word die Etvsee en die Hotel Matignon tot 'n enkele 

beleidsapparaat verbind. Per slot van rekening kan geen opdragte uitgerelk 

word sonder die ondertekening van die president en die eerste minister nie. 

2.3.8 SAMESTELLING VAN DIE REGERING 

'n Kenmerk van die Vyfde Republiek is die beheer wot die president oor die 

samestelling van 'n regering en die keuse van ministers uitoefen. 

Poste in die Franse regering (le gouvernement) word verdeel tussen ministers 

(elkeen met 'n ministerie waarvan hy die hoof is). ministres delegues 

(afgevaardigde ministers. wot nie aan die hoof van 'n ministerie staan nie), 

ministres d'etat (staatsminlsters), en secretaires d'etat (junior ministers). 'n 

Ministre delegue. 'n skepping van die Vierde Republiek. verskil nie van gewone 

ministers in rang nie, moor is gewoonlik met die eerste minister verbind en het 'n 

spesiale rol en funksie om te veNul, byvoorbeeld die lnstandhouding van 

verhoudinge met die Parlement of die Ministerie van lnligting. 'n Uitsondering op 

'"Stevens, The Government and Politics of France, p. 101. 
'"Hayward, Governing France, pp. 98-99. 
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die reel was die ministre delegue verbonde aan die minister van Buitelandse 

Sake in Julie 1972. Die meerderheid van die regerings van die Vyfde Republiek 

het ministres delegues behou. '44 

Die titel ministre d'etat (staatsminister - dit is eintlik 'n gewone minister met 'n 

portefeulje, moor met die titelbenaming as eervolle erkenning), is tradisioneel in 

Frankryk as 'n teken van respek vir politicl gebruik of is gebruik om 'n hoer rang 

in die ministeriele hierargie aan te dui. Door is voortgegaan met die benaming 

in die Vyfde Republiek. Aon Andre Malraux, 'n persoonlike vriend van 

Generaal de Gaulle, is die titel staatsminister vir Kultuursake toegeken. Edgar 

Faure. 'n senior staatsman van beide die Vierde en Vyfde Republiek, en Debre, 

'n voormalige eerste minister, het die titel as teken van respek en senioriteit in 

die regering behou. Lionel Jospin het in 1991 die titel verkry omdat hy die leier 

van die meerderheidsparty, die Parti Socialiste (PS) was. Tydens die Vyfde 

Republiek is die posbenaming ook gebruik om spesiale status aan die 

ministeries toe te ken wot met 'n besondere rol in die hervorming en 

koordinering van die regeringstruktuur belas was - soos in die geval van die 

Ministerie van Administratiewe Hervorming. Elke regering het 'n klein getal 

ministres d'etat(tussen twee en vyf). 145 

Die secretaires d'etat (junior ministers), is verbonde aan ministers of aan die 

eerste minister. In die Vyfde Republiek is secretaires d'etatlede van die regering 

en woon hulle vergaderings van die conseil de cabinet by. Chaban-Delmas se 

regering (1969-1972) was 'n uitsondering, waar die regeringswoordvoerder en 

die secretaire d'etat wot betrokke was by die begroting, die enigste twee was 

wot toegelaat is om deel te neem aan die vergaderings van die conseil de 

cabinet. In die praktyk is secretaires d'etat aansienlik ondergeskik gestel aan 

m'1nisters.''6 

In wetgewing is hulle ondergeskiktheid gekenmerk deur die feit dot, hoewel 

hulle toegelaat is om ministeriele verordeninge te onderteken, hulle mede

ondertekening nooit verpligtend was nie. Een van die duidelikste kenmerke 

van die amp van die secretaire d'etat in die Vyfde Republiek was die graad 

van konflik met ministers. Die konflik is meer prominent op cabinetsvlak waar die 

personeel se funksies dikwels oorvleuel, en waar die minister en die secretaire 

'"Vgl. Ridley & Blondel, Public Administration in France, pp. 72-75. De Gunten et. al., Les Institutions 
de la France, p. 40; Stevens, The Government and Politics of France, p. l 06. 
'"De Gunten et. al.. Les lnsfftutions de la France. p. 41; Buron, Le Plus Beaux des Metiers, pp. 211-220; 
Stevens. The Government and Politics of France, p. 106. 
'"De Gunten, et. al.. Les Institutions de la France, p. 41: Stevens, The Government and Politics of 
France, p. 106. 
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d'etat elk sy eie cabinet het. Die twee cabinets vind dat hulle werk dupliseer, 

terwyl belde meeding om mag ten koste van die administrasie.'" 

Door vind gereeld 'n hergroepering van ministeriele portefeuljes en 'n omset 

van ministers in die Vyfde Republiek plaas. Van 1958 tot Mei 1991 is twaalf 

verskillende eerste ministers aangestel en negentien nuwe regerings saamgestel. 

'n Nuwe regering word saamgestel elke keer as 'n nuwe eerste minister 

aangestel word: Michel Debre in Januarie 1959, Georges Pompidou in April 

1962, Maurice Couve de Murville in Julie 1968, Jacques Chaban-Delmas in 

Junie 1969, Pierre Messmer in Julie 1972, Jacques Chirac In Mel 1974, Raymond 

Barre in Augustus 1976, Pierre Mauroy In Mei 1981, Laurent Fabius in Julie 1984, 

weer Chirac in Maart 1986, Michel Rocard in Junie 1988 en Edith Cresson in Mei 

1991. 

Benewens die bogenoemde regerings is door nog sewe keer 'n nuwe regering 

saamgestel. Daar is dus altesaam negentien regerings vanaf 1958 tot 1991 

saamgestel. Die betrokke geleenthede was in Desember 1966, as gevolg van 

die konstitusionele krisis wot oor Algeria opgeduik het, in Januarie 1966 en ook in 

April 1967 in 'n poging deur die president om ministeriele strukture te hersien en 

te hervorm as gevolg van 'n beleidsverandering, en ook in April 1973 en 

Februarie 1978 in opeenvolging van die algemene verkiesings. In Junie 1981 het 

Eerste Minister Mauroy sy tweede regering saamgestel waarby vier lede van die 

Kommunistiese party ingesluit is. In Maart 1983 het Mauroy sy derde regering 

saamgestel sodat die finale fase van die Sosialiste se aanvanklike beleidsplan 

ge'implementeer kon word. 

'n Aansienlike getal veranderings word aan portefeuljes aangebring as nuwe 

regerings saamgestel word. Die grootste getal veranderings is in April 1962 

aangebring toe slegs vyftien van Debre se oorspronklike nege en twintig 

ministers aangebly het, en slegs agt van hulle nie van portefeulje verander het 

nie. Francis Leenhardt, 'n depute. het die verandering van portefeuljes so 

beskryf: 

"Nous sommes ainsi a noire troisieme Ministre de !'Information, a noire troisieme 
Ministre de I' Agriculture et a noire quatrieme Ministre de !'Education Natlonale. 
En bref, ce n'est pas un Gouvernement c'est une veritable passoire."'"' 

"'Buron. Le Plus Beaux des Metiers. pp. 211-220. 
"'Leenhardt in La Machine Administrative, redakteurs G. Mignot & P. D'Orsay, Parys: Le Seuil. 1968. 
p, 107. 
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Die struktuur van die regering wot onder d'Estaing saamgestel is, het die 

preokkupasie van die president weerspieel. In Mei 1974 het hy secretaires 

d'etat aangestel vir strafhervorming, vrouesake en immigrasie, drie terreine 

waorop hy graag hervormings wou instel. In Desember 1976 het hy, sander om 

die eerste minister te verwittig, 'n pos geskep vir 'n secretaire d'etat van 

nywerheidsake wot die minister ('n politieke vriend wle se aandag geheel en al 

in beslag geneem is deur die Parysverkieslngs) kon help met sy ministeriele 

pligte. Die skepping van nuwe ministerles no Mitterand verkies is in Mei 1981. het 

ook sommige van die nuwe prioriteite van die president weerspieel. 149 

President d'Estaing het geen paging aangewend om sy direkte lnmenging in 

ministeriele aangeleenthede te verbloem nie en het selfs so ver gegaan om op 

televisie 'n verkloring daoroor te doen. Hy het egter net die gebruike van sy 

twee voorgangers op openlike wyse uitgebrei. In verskeie gevalle het die 

president ministers benoem wot beslis nie die eerste minister se goedkeuring 

weggedra het nie. Die keuse van individuele ministers in die regerings van 
J: 

Mauroy en Fabius is duidelik bepaal no direkte en hegte beraadslaging met 

Mitterand, wot in 1981 aangedring het daorop dot van sy getroue 

bondgenote, soos Hernu en Fabius, aangestel word, en nie persone soos 

George Marchais, die Kommunisteleier, nie. '"' 

Hoe longer 'n minister sy amp beklee, hoe grater is die moontlikheld dot hy in 

stoat sol wees om sy eie beleid uit te voer. Malraux, die minister van Kultuursake 

van 1959-69, was duidelik beter in stoat om beleid aan te voer as sy opvolgers 

wot gemiddeld nie veel longer as 'n jaar die amp beklee het nie. Sommlge 

minlsteries (veral Verdediging en Buitelandse Sake) was onder die Vyfde 

Republiek 'stabiel', terwyl ander minder stabiel was. Gedurende De Gaulle se 

presidentskap was door slegs twee ministers van Buitelandse Sake, moor twaalf 

ministers van Nasionale Opvoeding en elf van lnligting. Door was nie minder nie 

as vier ministers van Arbeid en Nywerheid gedurende die jore 1981 tot 1983. "' 

Afdankings en aftredes van ministers in die Vyfde Republiek, wot 

regeringskrisisse tydens die Vierde Republiek sou veroorsaak het, het 

plaasgevind sender om 'n bedreiging vir die regering in te hou. Die regerings 

van die Vyfde Republiek het tot 1981, die tydperk waartydens die Sosialiste die 

'"Wright. The Government and Politics of France, p. 86; Derbyshire. Politics In France: From G/scord 
to Mitterand. pp. 38-50. 
''°Wright. The Government and Politics of France, p. 86; Derbyshire. Politics In France: From Giscard 
to Mitterand, pp. 70-90. 
'"Wright. The Government and Politics of France. p. 91. 
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meerderheidsparty was. bestaan uit 'n Gaulllste meerderheid met 

Onafhanklike Republikeine wot saam ministeriele poste beklee het. Die Junie 

1988-regering van Rocard is die eerste minderheidsregering in die Vyfde 

Republiek. In 1991 is die politieke arena in Frankryk gedomineer deur twee 

hoofgroepe - 'n gematigde regse groep van Gaulliste en Sentriste en 'n linkse 

Sosialistiese groep - elk met 'n vyandige buurman aan die sy, die ver-regse 

groep van Le Pen. '52 

Pompidou het altyd nadruk gele op die heerskappy van die Gaulliste-party, 

terwyl sy opvolger duidelik hard gewerk het om Gaulllstiese verteenwoordiging 

in die consei/ des ministres in te kort. In die eerste regering wot onder die 

presidentskap van d'Estaing saamgestel is, het slegs 'n derde van die lede aan 

die Gaulliste-party behoort, vergeleke met twee derdes tydens die laaste 

regering onder Pompidou. In die Barre-regering, saamgestel in 1976, het die 

Gaulliste-party nie slegs die premierskap verloor nie, maar is dit slegs vyf 

portefeuljes gegee in plaas van agttien, en slegs vier van die agttien secretaires 

d'etat was lede van die party. Die president het ook ooglopend probeer om 

die politieke aslyn van die regering in 'n sentraal-linkse rigting te verskuif. Die 

politieke balans van linkse regerings onder presldentskap van Mitterand is 

openlik voorgeskryf deur die president. Die Mauroy-regering het bestaan uit 

verteenwoordigers van die politleke koalisie wot die president aan bewind 

gebring het: dit was beslis Mitterand wot, in 1981, besluit het om Kommuniste in 

te sluit by die regering en wot bepaal het hoe die verteenwoordiging van die 

verskeie faksies van die Sosialistiese party binne die regering daar sou uitsien.153 

Die relatiewe regeringstabiliteit van die Vyfde Republiek kontrasteer duidellk 

met die Derde Republiek wot byvoorbeeld vyf keer van eerste minister 

verander het tussen Januarie en Augustus 1914, hoewel slegs drie keer tussen 

Augustus 1920 en Maart 1930, en met die Vierde Republiek wot agt en twintig 

regerings tussen 1945 en 1958 aan bewind gehad het. Ministers het in die Vierde 

Republiek meestal longer hul poste behou as eerste ministers.'"' 

Die Grondwet het nie die getal lede in die regering gespesifiseer nie - dit is aan 

die diskresie van die president oorgelaat, in sommige gevalle op advies van die 

eerste minister. Die getal het gewissel tussen ses en twintig (die eerste minister, 

"'Kyk no Peter A. Hall, Jack Hayward & Howard Machin (reds.), Developments in French Politics, 
London: Macmillan. 1990. 
"'Vgl. Wright The Government and Politics of France, p. 87; Derbyshire. Politics in France: From 
Giscard to Mitterand, pp. 8$-92.. 
15'B. Fessard de Foucault. Les Mlnlstres d'Etat, Revue Franr;:aise de Science Politique. 
Januarie/Februorle 1972, pp. 5-26. 
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een en twintig ministers en vier secretaires d'etat) in die Desember 1962-regering 

van Pompidou. en een en veertig (twintig ministers en een en twintig secretaires 

d'etat) aan die einde van Chaban-Delmas se ampstermyn in 1972.'55 Die 

Rocard-regering van 1988 het bestaan ult nege en veertig lede (twee en 

twintig ministers, sewentien secretaires d'etat, en tien ministres de/egues). Die 

regering van Edith Cresson in 1991 het ult vyf en veertig lede bestaan (vyf 

ministres d'etat. veertien ministers, tien ministres de/egues en sestien secretaires 

d'etat). Door was nog nooit meer as vyftig lede in die regerings van die Vyfde 

Republiek nie. 

Die verskil in getal kan verklaar word aan die hand van die verwisseling van 

portefeuljes tussen ministers en secretaires d'etat, en die samevoeging en 

afskeiding van ministeries as gevolg van beleidsveranderlngs deur die president 

en die eerste minister. Byvoorbeeld, deur die getal secretaires d'etat van twintig 

te vermeerder in die 1969-regering, het Chaban-Delmas gepoog om beide 

politieke beheer oor die administrasie te herbevestig, en om terselfdertyd 'n 

opleidingsveld vir toekomstige ministers te skep. 155 

Hoe longer 'n minister in die regering gebly het hoe groter was die kans dot sy 

portefeulje sou verander. Die meerderheid ministers het tussen twee en vyf jaar 

in die regering gebly en tussen een en drie portefeuljes beklee: gemiddeld is 1.7 

portefeuljes per minister beklee. 157 

Minlsteriele stabiliteit wot groter stabiliteit in die personeel van 'n cabinet bring, 

word dikwels as die hoofrede vlr die groel in die mag en administratiewe 

aktiwiteite van ministeriele cabinets tydens die Vyfde Republiek aangevoer. 

Verskeie voorbehoude behoort hierby gevoeg te word. Eerstens, door is 'n 

neiging om die ministeriele onstabiliteit van die Vierde Republiek te oordryf: dit is 

waar dot die eerste minister dikwels verander het moor baie van die ministers 

in sy regering het dieselfde gebly. Tweedens, ministeriele stabiliteit per se 

verklaar nie die toename en mag van die cabinets nie - soos later in die studie 

van cabinets aangedui sol word. 

Ten spyte daarvan dot ministers in die Vyfde Republiek minder van portefeulje 

verander en vir longer tydperke aan die hoof van 'n ministerie staan as hulle 

'"Stevens. The Government and Politics of France. p. 108; Chagnollaud, Bi/an Politique de la France. 
pp' 289-311. 
'"Vgl. G. Thuillier, Regards sur la haute administration en France, Parys: Economica, 1979. pp. 76-92; 
Derbyshire. Politics in France: From Giscard to Mitterand. pp. 25-54. 
157Thuillier, Regards sur la haute administration en France. p. 94. 
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voorgangers in die vorige Republiek, bly die regering in teorie 'n kollektiewe 

instelling. Kollektiewe aanspreeklikheid word omskryf in die artikels wot die 

prosedure in verband met vertrouenskwesssies en mosies van wantroue 

reguleer. Dit sou misleidend wees om onder die Vyfde Republiek te verwys no 

die mag van die regering, aangesien dit in die praktyk geen kollektiewe mag 

het nie. Trouens, De Gaulle was spesifiek wot dit betref: "As jy 'n minister is, is jy 

verantwoordelik aan De Gaulle en De Gaulle alleen." 158 Wat meer is, 

Pompidou, d'Estaing en Mitterand het almal self kwalik versuim om op te tree 

volgens daardie ongrondwetlike aanname. 

2.4 SAMEVATTING EN EVALUERING 

In hierdie hoofstuk is 'n kort samevatting van die Grondwet van die Vyfde 

Republiek van 1958 gegee en is ook aangedui hoe dit uiteindelik in die praktyk 

gemanifesteer het. 

Die opstellers van die Grondwet van 1958 het gebou op lesse uit die verlede en 

wou gehad het dot die instellings van die Vyfde Republlek - die president, 

eerste minister, regering, Parlement, drukgroepe en ander instellings vir 

beleidbepaling - stabiliteit moes bevorder en daarop ingestel moes wees om 

krisisse te voorkom. 

Deurdat die kiesers nou self, en nie die Parlement nie, die president verkies, het 

die situasie ontstaan dot die Franse hul staatshoof sien as hulle persoonlike 

verteenwoordiger wot bevoeg is om namens hulle in regeringsake lelding te 

neem. 

Die 'tweeledigheid' tussen die president van die Republlek en die eerste 

minister is aangedui. Die Grondwet, gewysig deur 'n referendum wot bepaal 

dot die president deur universele stemreg verkies sol word, het die beginsel van 

die staatshoof se voorrang duidelik gestel. Dit is juis hier waar die wesenlike 

verskil met die vorige Republiek no vore kom. Die staatshoof, wot die direkte 

vertroue van die meerderheid kiesers geniet, is die onbetwiste hoof van die 

uitvoerende gesag. Dit is hy wot saam met die eerste minister en die regering 

beleid moet bepaal en leiding moet gee. Die eerste minister, soos sy naam 

aandui, is bloot die eerste van die ander ministers. Die koordinerende rol wot hy 

"'Charles de Gaulle, Memoires d'espoir, Parys: Pion. 1970. p. 41. 
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in die regering speel en die verantwoordelikheld wat hy teenoor die assemblee 

nationale het, kan nie hierdie fundamentele ondergeskiktheid uitwis nie. 

Cabinets moet dikwels vir die individuele ministers as 'interpreteerder' of 

'beskermer' optree wanneer dit lyk asof daar 'n konfliksituasie tussen die 

president en die eerste minister is of kan ontstaan. As gevolg van die 

deurlopende skakeling wat hulle met die cabinets van die president of eerste 

minister het, bly hulle bewus van die klimaat wat tussen die twee onderskeie 

hoofde heers. 

Dit gebeur dat sake eers na die eerste minister in die Hotel Matignon gaan en 

dat hy in konfliksituasies tussenbeide tree om te arbitreer. Daarom kies die 

president eerste ministers wat na aan horn is - nie slegs polities nie, maar ook op 

intellektuele en persoonlike vlak - en ook 'n persoon wot nie as 'n moontlike 

mededinger no vore sal tree nie. 

Die bewind van die Vyfde Republiek is buigsaam. Die president word deur die 

kiesers gekies, en is die oppergesag sonder dat die assemblee nat/onale enige 

beheer oor horn uitoefen. Die magte wat hy het om as arbiter tussen die 

regering en die Parlement op te tree, dra daartoe by dot door groter stabiliteit 

bewerkstellig kan word. Die regering daarenteen, hoewel dit sy beleid toepas, 

bly aan die assemblee nationale verantwoordelik en moet rekening hou met 

die strominge daarbinne en selfs ook met die in sy eie geledere. 

As die regering omvergewerp sou word, kan die president na gelang van 

omstandighede kies of hy 'n nuwe regering wil saamstel of die assemblee 

nationale wil loot ontbind. Onder buitengewone omstandighede of wanneer 

'n belangrike deel van sy eie beleid in die gedrang kom, kan hy ook vra dot 

die kiesers In 'n referendum besluit. 

In 'n regering met verskillende partye en 'n koallslemeerderheld, is die 

assemblee nationale uiteraard verdeeld en onstabiel. Dit is een van die redes 

waarom die Grondwet bepaal dot die uitvoerende mag altyd in die hande 

van die staatshoof moet bly, omdat hy nle aan die assemb/ee nationale 

verantwoordelik is nie. Die staatshoof kies saam met die eerste minister die 

regering, wat dien as 'n skakel, en hy het ook die mag om, indien nodig, druk 

uit te oefen, omdat sy reg om die regering te ontbind horn in stoat stel om 'n 

beleid toe te pas wot deur die ma)orite aanvaar is, maar nie noodwendig deur 

hulle geformuleer is nie. 
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Dit word algemeen aanvaar dot die assemblee nationale sedert 1958 'n 

ondergeskikte rol het in vergelyking met die regering. Die Parlement waarborg 

die regte van die opposisie en kan die regering dwing om te bedank indien 

omstandighede dit sou noodsaak. Wetgewing word egter altyd in die 

Parlement verduidelik, bespreek en verander in vergaderings met die majorite. 

Hoe nouer die majorite saamwerk en hoe nader hulle polities gesproke aan die 

staatshoof en sy regering staan, hoe meer sol hulle betrek word in die regering 

se beleidbepaling. Op hierdie wyse sol hulle groter deel he aan die 

voorbereiding en die uitbouing van regeringsbesluite. Hoe meer onenigheid 

door is, hoe groter is die eerste minister se took om die Parlement voor te berei 

om die regering se besluite te aanvaar, gevolglik ook om dit te verduidelik en 

om enige redelike veranderinge wot die majorite eis, aan te bring. 

Die wesenlike rol van die eerste minister le daarin om 'n bestendige, nougesette 

en oortuigende skakel te wees met die majorite wot horn ondersteun, en om 

hulle deel te maak van sy beleid en die noodsaaklikheid daarvan aan hulle te 

verduidelik, aangesien hulle die verantwoordelikheid daarvoor deel. Sodoende 

word die verhoudinge tussen die wetgewende en uitvoerende magte in 

werklikheid verhoudinge tussen die regering en die majorite. Op dieselfde wyse 

is die bewind gelyktydig parlementer en presidensieel, laasgenoemde omdat 

die staatshoof deur die meerderheid kiesers gekies word. 

Benewens die Parlement as instelling vir beleidbepaling, is instellings soos die 

conseil des ministres, die conseil de cabinet en comites interministeriel se rol in 

beleidbepaling ook aangedui. Die kompleksiteit van regeer en administreer het 

meegebring dot die meeste probleme op interministeriele vlak opgelos moet 

word ten einde 'n algemene regeringsbeleid te verseker. Dit lei daartoe dot 

cabinets meer ruimte vir mag en arbitrasie het en dot hulle rol in besluitneming 

en beleidbepaling as gevolg van skakeling met ander cabinets, hulle in 'n 

gunstige posisie plaas om die ministerie se amptenare te be'invloed. 

Logies behoort die Vyfde Republiek, met sy aaneenlopende geskiedenis van 

politieke mag, groter vertroue geskep het tussen politici en die administrasie. 

Ministeriele stabiliteit moes die ministers in stoat gestel het om nouer met die 

staatsdiens saam te werk en die noodsaaklikheid van cabinets sou vervolgens 

verminder het. 
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Die rede vir die deurlopende bestaan van die cabinets moet gesoek word in 

die probleme inherent aan die Franse administratiewe stelsel en in die 

algemene houding van ministers teenoor die administrasie. Die toename in 

kompleksiteit en die interministeriele aard van beleidbepaling in die Vyfde 

Republiek het nuwe take geskep vir die ministeriele cabinet, 'n instelling wot 

gerieflik geplaas is, waarvan die rol meer spesifiek in 'n latere hoofstuk 

verduidelik sol word. 

In die probleemstelling van die proefskrif is dit gestel dot die verhouding tussen 

politieke instellings en die administratiewe stelsel 'n probleem is. In hierdie 

hoofstuk is aangedui dot die Grondwet van die Vyfde Republiek bepalings 

vasgele het wot, as gevolg van die ontoereikendheid van die politieke en 

uitvoerende instellings van die verlede, uiteraard 'n invloed op die rol van die 

ministers sou he. Onder andere, is die mag van die uitvoerende gesag ten koste 

van die Parlement versterk; dit stel op sy beurt 'n hoe premie op samewerking 

tussen ministers. Die vryheid wot die regering ten opsigte van wetgewlngsregte 

het, stel op sy beurt 'n hoe premie op samewerking tussen die minister en sy 

amptenare in sy ministerie om besluite te neem, beleid te bepaal en effektief 

en doeltreffend te implementeer. Dit is juis ook hler waar ministers van cabinets 

gebruik maak om hulle behulpsaam te wees met hulle took. 

In die volgende hoofstuk word die minister se werksaamhede teen die 

agtergrond wot in hierdie hoofstuk beskryf is, bespreek. Ministers se take en ook 

die mate waarin hulle hul cabinets aanwend, sol makliker verstaan word as dit 

met die milieu waarin die minister funksioneer in verband gebring word. 



HOOFSTUK ORIE 

MINISTERS AS POLITIEKE EN ADMINISTRATIEWE 

HOOFDE VAN MINISTERIES 

3. 1 INLEIDING 

In die inleidende hoofstuk is die persoonlikheid en funksies van die minister aan 

wie cabinets verantwoording doen, as 'n veranderlike ge'isoleer wot ondersoek 

moet word om die rol van cabinets te verstaan. 

Die verhouding tussen ministers en hooggeplaaste amptenare hang van die 

aard van die politieke en administratiewe stelsel of, asook van die betrokke 

individue se persoonlikhede. Die verhouding word be'invloed deur die sterkste 

behoeftes en magte wot op 'n gegewe tyd binne die betrokke stelsel heers. 'n 

Generalistiese, politieke of tegniese gerigtheid van die minister vervul ook 'n rol 

hierin en het 'n beduidende invloed op die wyse waarop ministers hul cabinets 

be'invloed. 

Hierdie hoofstuk ontleed spesifiek die werksaamhede van ministers van die 

Vyfde Republiek en beskryf die wyse waarop ministers deel van hulle 

werksaamhede aan hul cabinets delegeer. Alie ministers het bepaalde take 

om te verrig, moor die klem val in hierdie hoofstuk slegs op daardie aspekte 

van hulle werk waarby ministeriele cabinets betrokke is. 

Door is nie eenvormigheld tussen die verskillende regerings In Westerse 

demokrasiee oor hoe die verhoudinge tussen die verkose en die aangestelde 

amptenaar moet plaasvind nie, en ook nie oor hoe hulle eiesoortige rolle 

afgebaken moet word nie. 'n Kombinasie van al die kenmerke van die 

politieke en die administratiewe stelsels bepaal gewoonlik die aard van die 

wisselwerking tussen hulle. 

Om die probleem in konteks te plaas, is die rol van ministers, asook die politieke 

en administratiewe verhoudinge tussen ministers en hooggeplaaste amptenare 

'1n bepaalde Westerse demokrasiee, in die eerste plek bespreek. Tweedens 
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word bepaalde tendense in die Suid-Afrikaanse situasie ook ter opheldering 

aangedui. 

In hierdie hoofstuk word die take van ministers beskryf. Die klem wot hulle op 

bepaalde aspekte van hulle werk le, asook die hoeveelheld werk wot hulle 

aan cabinets delegeer, verskil egter aansienlik. Die persoonlike styL kaliber, en 

belangstellings van ministers is net so belangrik vir die bepaling van die aard 

van hulle cabinets, as vir die funksies wot hulle moet uitvoer. Eerstens bepaal 

die styL opleiding en agtergrond van ministers hulle opvattlngs oor hulle eie 

werk en oor die werk van staatsamptenare. Tweedens. is die bogenoemde 

kenmerke ook belangrik in die bepaling van die verwagtings wot ministers van 

hulle cabinets koester en die wyse waarop hulle die cabinets benut. 

Voorts word ministers en hul cabinets se rol in beleidsaangeleenthede beskryf 

en aangedui hoe 'n bepaalde situasie 'n minister se interpretasie van sy rol en 

gevolglik ook die rol van sy cabinets be'invloed. 

Die werksaamhede van ministers. die verskillende elemente van hul ministeriele 

take as lede van le gouvernement, asook as hoof van 'n ministerie, word kortliks 

beskryf. Delegasie van bevoegdhede en take aan cabinets word aangedui. 

Die bestuur van 'n ministerie en aangeleenthede betreffende die bepaling en 

uitvoering van beleid in 'n ministerie word kortliks toegelig. 

'n Beskrywing word gegee van 'n minister se skakeling en verhouding met die 

Parlement ten opsigte van wetgewing, terwyl die rol van sy attaches 

parlementaires (parlementere verteenwoordigers) wot die meeste van die 

skakeling hanteer. beskryf word. Laastens word die politieke belangstellings van 

ministers in ag geneem. 

3.2 MINISTERIELE 

DEMOKRASIEE 

ROLLE IN BEPAALDE WESTERSE 

In die meeste Westerse demokrasiee,' net soos in Frankryk. dra ministers 

gewoonlik die politieke verantwoordelikheid vir hul ministeries. Hulle is 

'Punt 3.2 is hoofsaaklik gebaseer op die ontleding van Fonie Cloete, Manoging the Public Service: 
Political and Administrative Roles, In The Public Sector Manager. redakteurs C. Thornhill & S.X. 
Hanekom. Durban: Butterworths. 1995, pp. 27-38. 
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veronderstel om regeringsbeleid te formuleer vir die portefeulje wot aan hulle 

toegewys is en om toesig te hou oor die implementering van daardie beleid. 

Met die doel voor oe moet hulle aan die wetgewende en aan die uitvoerende 

gesag verantwoording doen vir hulle besluite en optrede. Staatsamptenare op 

die hoer vlakke van ministeries moet gewoonlik hul ministers bystaan in die 

proses. Hulle is onder leiding van hul ministers hoofsaaklik verantwoordelik vir die 

implementering van hierdle regeringsbeleld met behulp van verskeie spanne 

ondergeskikte amptenare.' 

Vir die doel van hierdie ontleding is die hoofverantwoordelikhede van die 

minister teenoor die betrokke ministerie om 

• aan departementele amptenare sowel as aan die kiesers politieke 

rigting, leiding en motivering oor beleidskwessies te gee; 

• oorhoofse politieke beheer te aanvaar vir die ministerie en die uitvoer van 

verskillende statutere funksies en pligte wot vir die ministeriele amp nodig 

is, te bestuur; en 

• politieke verantwoordelikheid en aanspreeklikheid te dra teenoor die 

wetgewende en uitvoerende gesag en die publiek ten opsigte van sy eie 

optrede, en die van sy ministerie.3 

As die optrede van die minister ooreenkomstig wetgewlng plaasvind, vereis 

wetgewing dot die minister dit in 'n dokument moet beliggaam' wot hy 

onderteken om die optrede geldig te maak. Die meeste van hierdie 

dokumente word deur amptenare in die betrokke ministeries ontwerp en 

opgestel en slegs vir die minister se goedkeuring voorgele. Afhangende van die 

betrokke persoon, die tydsbeperking en die vlak van vertroue tussen die 

minister en die betrokke persoon, kan die minister se handtekening 'n blote 

formaliteit wees. of mag hy verkies om die soak met meer ems te oorweeg 

alvorens 'n besluit geneem word.5 

'Cloete, Managing the Public SeNice. p. 28. 
'Cloete, Managing the Public SeNice, p. 28. 
'Die omvang van 'n minister se verantwoordelikhede word in Frankryk In 'n decret uiteengesit. 
lndien die struktuur van een regering no 'n ander onveranderd bly, bly die decretdieselfde. moor In 
die praktyk kan die samestelling van 'n nuwe regering of die herstrukturering van die regering tot 
konflik aanleiding gee wanneer verantwoordelikhede uitgedeel word. Die Chirac-regering is op 20 
Maort 1986 ingestel. moor dit het 'n vedere ses weke geneem voordat die betrokke decrets 
gepubliseer is; Anne stevens, The Government and Politics of France, London: Macmillan. 1992, p. 
112. 
5Cloete, Managing the Public SeNice. p. 28. 
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Omdat door dikwels 'n aansienlike werklading in ministeries is, het ministers die 

bevoegdheid om sekere besluitnemingsfunksies of optredes aan 'n 

hooggeplaaste amptenaar in die ministerie te delegeer, Sodanige 

gedelegeerde bevoegdhede kan te enige tyd herroep word indien die 

betrokke minister so sou besluit. Delegation de signature (die magtiging om te 

onderteken)6 kan die invloed wot amptenare op beleidmaklng en 

beleidsimplementering het, aansienlik vergroot en dit dra ook by tot die 

verhouding tussen politici en amptenare in die betrokke ministerie. 7 

3.2.1 POLITIEKE EN ADMINISTRATIEWE VERHOUDINGE TUSSEN MINISTERS 

EN HOOGGEPLAASTE AMPTENARE 

Die politieke arena word gekenmerk deur verandering, onreelmatigheid en 

sensitiwiteit vir omgewingsveranderings, terwyl die administratiewe arena 

gewoonlik getipeer word as stabiel en reelmatig. Die oorvleueling tussen hierdie 

twee gebiede skep 'n grys gebied waarin dit moeilik is om politieke en 

administratiewe rolle te definieer. Soos vroeer gestel is, bestaan door geen 

eenvormlgheid tussen verskillende regerings in Westerse demokrasiee oor die 

besonderhede van die verhoudinge tussen ministers en hul hooggeplaaste 

amptenare nie, of oor die afbakening van hul onderskeie rolle nie. 'n 

Kombinasie van die kenmerke van die stelsels en persoonlike voorkeure en style 

bepaal gewoonlik die aard van hulle interaksie.8 

3.2.1.1 Britse ervaring 

Staatsamptenare word in die Britse tradisie van publieke administrasie getipeer 

as permanente, neutrale en gesiglose individue wot die politieke bevele van 

hul ministers getrou uitvoer, ongeag hul persoonlike politieke ingesteldheid en 

oortuigings.9 Door is oenskynlik konsensus in die Britse literatuur dot die minister in 

een of ander sin alleen verantwoordelik Is vir die prestasie van 'n 

staatsdepartement en dot dit die beginsel vorm waarop die verhouding tussen 

verkose verteenwoordigers en hulle nie-verkose amptenare gebou is. 10 Die 

'Die term delegation de signature word in Frankryk gebruik om te verwys no ·n minister se 
delegering van bevoegdheid. 
7Cloete. Managing the Public Service. p. 30. 
'Kyk no P. Seif, Administrative Theories and Politics. London: Allen & Unwin, 1977. p. 151. 
'Greenwood & Wilson. 1989 in Cloete, Managing the Public Service, p. 31. 
"David Judge. The Parliamentary State. London: Sage. 1993. p. 136. 
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probleem is egter hoe hierdie verantwoordelikheid nagekom moet word, 'n 

soak waaroor daar ernstige meningsverskil bestaan. Sommige skrywers verwerp 

die beginsel van individuele verantwoordelikheid as 'n mite sonder enige 

praktiese betekenis, terwyl ander dit aanvaar as die wesenlike beginsel 

waarop die Britse uitvoerende stelsel berus. 11 

Redcliffe-Maude het Britse staatsamptenare by geleentheid beskryf as 

"political chameleons" wot hul persoonlike voorkeure aan die van hul politieke 

meesters ondergeskik moet stel. 12 

Die tradisionele onpartydigheid van Britse staatsamptenare wot so hoog 

opgegee word, 13 is besig om te verander in die rigting van 'n meer 

verpolitiseerde houding. 14 

Die Britse staatsdiens is al as 'n 'uitstekend ontwerpte en doeltreffende 

remmeganisme' omskryf, omdat sogenaamde onpartydige amptenare goed 

daarin slaag om beleidsinisiatiewe wot vir hulle onaanvaarbaar is. op die rotse 

te loot loop. 15 

Door word toenemend aanvaar dot die verhouding tussen ministers en 

topamptenare 

• ... takes on a close. highly personal quality, since these ... individuals spend 
much of their time either together or complementing each other's 
movements. "16 

Die hoofrede hiervoor is dot leierskap, beleidsraadgewing en -bepaling al hoe 

meer beskou word as belangrike funksies van topamptenare, naas hul took as 

beleidsimplementeerders. 17 Door moet dus die hegste moontlike 

rapprochement (toenadering) tussen ministers en hooggeplaaste amptenare 

wees. 18 

11 Judge, The Parliamentary State. p. 136. 
"Maude, 1965 in Cloete. Managing the Public Service, p. 31. 
13 Armstrong. 1985. Campbell, 1988 in Cloete. Managing the Public Service, p. 31. 
"Ridley, 1986 en 1987, Benyon, 1988. Hennessy, 1988, en Greenwood & Wilson, 1989 in Cloete, 
Managing the Public Service, p. 31. 
"Kyk no RJPA 1980, aangehaal in Chapman, 1988 in Cloete, Managing the Public Service, p. 31. 
"Self, Administrative Theories and Politics. p. 164. 
"Mattel Dogan, The Political Power of the Western Mandarins: Introduction, in The Mandarins of 
Western Europe: The Political Role of Top Civil Servants, redakteur Mattel Dogan, New York: Wiiey, 
1975, pp. 3-21; Joel D. Aberbach, Robert D. Putnam & Bert Rockman. Bureaucrats and Politicians in 
Western Democracies. London: Harvard University Press, 1981; Hanekom & Thornhill, 1993 In Cloete. 
Managing the Public Service, p. 31. 
"Self, Administrative Theories and Politics, p. 165. 
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'n Hooggeplaaste amptenaar in Brittanje is dikwels 'n generalistiese openbare 

bestuurder met 

• ... a peculiar mixture of independence and compliance. It is his duty, 'to speak 
out and then shut up'. Under government rules he occupies the post of 
confidential policy advisor to his minister. and he should discharge this duty with 
outspokenness and integrity. "19 

Volgens Cloete lei hierdie gevolgtrekking 'n mens onvermydelik no die 

volgende aanname: dot hooggeplaaste amptenare hulle heelhartig met die 

beleid van die regering in wie se diens hulle staan, moet vereenselwlg om die 

beleid ten voile te kan uitvoer. As 'n amptenaar nie heeltemal saamstem met 

'n beleid wot hy veronderstel is om te implementeer nie, kan 'n mens verwag 

dot so 'n persoon minder as sy voile samewerking sol gee, veral in gevalle waar 

hy op die een of ander manier sy eie oordeel aan die dog moet le. So 'n 

toedrag van sake werp die mite omver dot die burokrasie onpartydig is.20 

3.2.1.2 Europese en Amerikaanse ervaring 

In teenstelling met die generalistiese, moor duidelik afsonderlike tradisies van 

Britse amptenare en politici," is die Franse mlnisteriele cabinets waaroor hierdie 

proefskrif handel, 'n voorbeeld van spesialis-beroepsamptenare wot meestal 

politieke handlangers van die minister is. 

Directeurs in die staatsdlens en lede van cabinets verruil gereeld rolle, wot 

daartoe lei dot die onderskeid tussen politieke en administratiewe rolle 

grotendeels vervaag.22 Hierdie standpunt wot deur Suleiman en menige 

waarnemers van die Franse politiek gehuldig word, word ook deur die skrywer 

van die proefskrif onderskryf. soos in 'n volgende hoofstuk bespreek sol word. 

Volgens Dogan word ook algemeen aanvaar dot topamptenare in ander 

Europese state verpolitiseerd rook. 23 

'n Soortgelyke tendens kom in die Verenlgde State van Amerika voor. Die 

• ... American government puts a premium upon the acquisition of certain skills 
which require rather rare gifts of character and also (preferably) substantial 

"Self. Administrative Theories and Politics. p. 165. 
20Cloete, Managing the Public Service, p. 31 . 
21 Campbell, 1965 in Cloete, Managing the Public Service, p. 31. 
"Ezra N. Suleiman, PoliHcs, Power and Bureaucracy In France: The Administrative Elite, Princeton: 
Princeton Universi1y Press, 197 4: Stevens, The Government and Politics of France, p. 112. 
"Dogan. The Political Power of the Western Mandarins: Introduction, pp. 3-21. 
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experience of the working of the system. The American system therefore 
produces neither a clear differentiation of politics and administration, nor a 
cohesive pair of political and administrative elite."" 

"... Many career officials remain for long periods in specific agencies and 
become specialists in their respective fields. The system produces a mixture of 
expert knowledge, parochial attitudes and partisan activity."25 

In Amerika word baie van die topposte beklee deur amptenare wot politieke 

aanstellings was, en waarvan 'n aansienlike getal vervang word sodra 'n nuwe 

president aan bewind kom. 26 Hoewel Fessler" tot die gevolgtrekking gekom het 

dat die generalistiese agtergrond en kort dienstydperke van sommiges wat in 

die regering aangestel is, die invloed beperk wat hulle op beleid kon 

uitgeoefen het. word daar tog algemeen aanvaar dat dit nodig Is om 

staatsamptenare in topposte te verpolitiseer ten einde die beleid so 

doeltreffend moontlik te implementeer. Die aanname dot hlerdie tendens 

besig is om selfs in state te ontwikkel, waar die staatsdiens veronderstel is om 

onpartydig te wees, bevestig hoe geldig Fessler se gevolgtekklng was. 28 

3.2.1.3 Verhoudinge tussen ministers en amptenare in Suid-Afrika 

Die mees onlangse bydrae tot die plaaslike akademiese debat oor die 

verhouding tussen politici en amptenare in die Suid-Afrikaanse staatsdiens is die 

van Cloete.29 Volgens horn het die menings van plaaslike skrywers oor die 

bogenoemde debat die afgelope jare 'n aansienlike verandering 

ondergaan.30 

"Self. Administrative Theories and Politics, pp. 172-173. 
"Self, Administrative Theories and Politics, p.174. 
"Self, Administrative Theories and Politics, p. 171 . 
"Fessler, 1983 in Cloete, Managing the Public Service, p. 32. 
"Vgl. Cloete, Managing the Public Service, p. 32. 
"Cloete, Managing the Public Service, pp. 27- 38. 
'°Cloete, Managing the Public Service, p. 34. Die skrywers wot deur Cloete gefdentifiseer ward. is: l) 
F. Net Die verhouding tussen die politieke ampsbekleders en die aangestelde amptenare in die 
personeeladministrasle op die sentrale owerheidsvlak in Suld-Afrika, Ongepubliseerde M.A.
verhandeling, Universitieit van Pretoria, 1974. 2) SX. Hanekom & C. Thornhill, The Functions of the 
Public Administrator, Durban: Butterworths, 1986. 3) P J. van der Merwe, Admlnlstratiewe dimensies 
van beleid (Advisering. verwoording en uitvoering deur die amptenare), SA/PA - Tydskrif vir Publieke 
Administrasie, 23(3), 1988, pp. 111-126. 4) S. van der Merwe, Political dimensions of pol Icy /politieke 
dimensies van beleid, SA/PA - Tydskrif vir Publieke Administrasie, 23(3), 1988, pp. 99-106. 5) D. Marais, 
Politieke en Konstitusionele implikasies van die politisering van die Suid-Afrikaanse Staatsdiens, 
Politeia, 8(2), 1989, pp. 2-17. 6) F. Cloete, Characterising policy change in South Africa, 1980-1990: 
the games elites play, in Policy Options for a New South Africa, redakteurs F. Cloete, L Schlemmer, 
& D. van Vuuren, Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1991. 7) F. Cloete, Engineering 
the erosion of apartheid: constitutional policy planning In South Africa: 1980-1989, Plural Societies, 
22(1 & 2), 1992, pp. 45-73. 
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Volgens Cloete vereenselwig Nel (1974)31 hoar ten voile met die klassieke Britse 

denkskooL wot ·n veronderstelde neutrale staatsdiens voorstaan. Al die ander 

bydraes. behalwe die van Marais (1989), 32 wot ook ten gunste van die klassieke 

benadering is, huldig die teenoorgestelde mening. Die ander skrywers wot tot 

die debat bydra. aanvaar in beginsel dot hooggeplaaste amptenare ten 

voile by beleidsadvies, en selfs in verskillende grade en op verskillende vlakke 

by beleidbepaling, betrokke is, en dot dit nie noodwendig 'n negatiewe 

toedrag van sake is nie. Soos vroeer gestel is dit nog 'n ope vraag of 

hooggeplaaste amptenare openlik politieke aanstellings behoort te wees en of 

hulle steeds permanente lede van die staatsdiens moet wees. Ook Marais 

worstel met die vraag." 

Anthonie Viljoen, 'n skrywer wot nie deur Cloete ge'identifiseer is nie, het in 'n 

bydrae tot die debat, die wisselwerking tussen die regeer- en 

administreerfunksies ontleed." Vir die doelendes van hierdie proefskrif is sy 

boekstawing van die vierdelige funksieverdeling ten opsigte van beleid vir 

aangestelde amptenare in die hoer kaders van die staatsdiens, van belong. 

Ten eerste is hy 'n beleiduitvoerder. Aldus Viljoen word door veelal vinnig oor 

hierdie aspek van die amptenaar se took gehardloop, so asof dlt 'n 

vanselfsprekende handeling is. Tussen die formulering van beleid, gewoonlik 

deur hoer gesag. en die uitvoering daarvan, is daar heelwat tussenstappe wot 

ewe belangrik is. Die vernaamste van hierdie tussenstappe is die vertolking van 

beleid en die omskakeling daarvan in werkbare departementele 

aksieprogramme. 

Ten tweede is die amptenaar 'n beleidinisieerder. Dit kom neer op die 

identifisering van behoeftes wot don onder die aandag van hoer gesag, 

gewoonlik die politieke ampsbekleer. gebring word. 

Ten derde is die amptenaar ook 'n beleidformuleerder - hoofsaaklik 

administratiewe beleid - vir die organisatoriese eenheid wot aan sy sorg 

toevertrou is. 

"Nel. Die verhoudlng tussen die politieke ampsbekleders. 
"Marais. Polltleke en Konstitusionele implikasies. 
"Cloete, Managing the Public Service. p. 34. 
"Anthonie Viljoen, Politisering van die Burokrosie vs Burokratisering van die Politiek. in Woodrow 
Wilson: 700 Joor Publieke Administrasie: Quo Vadis?, Pretona: Unisa, Mei 1987. pp. 86-100. 
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Vierdens is hy 'n beleidsadviseur vir die politieke ampsbekleer. Amptenare in 

die bostruktuur bereik daardie vlak juis as gevolg van hulle administratiewe 

kundigheid. Hulle beskik feitlik oor 'n monopolie van kennis wot deur die jare 

opgebou is en wot onontbeerlik is in die formulering van goeie beleid.35 

Aldus Cloete maak die regime-verandering wot in Suid-Afrika plaasgevind het 

dit nog noodsaakliker om dringend die huidige verhouding tussen die politieke 

en administratiewe elite in die Suid-Afrikaanse regering teen die agtergrond 

van internasionale ervaring opnuut te beskou. Die belangrikste vrae wot 

volgens horn beantwoord moet word, is waarskynlik die volgende: 

• Watter rol speel ministers tans in departemente en is dit paslik genoeg? 

• Watter ministeriele rolle behoort die inkomende politieke elite in 

departemente te speel? 

• Wat is die rol wot topamptenare tans in departemente speel, en is dit 

gepas genoeg vir die nuwe stelsel? 

• Watter bestuurs- of administratiewe rolle behoort die lnkomende 

burokratiese elite te speel? 

• Watter uitwerking sol dit op die toekomstige bestuur van die staatsdlens 

he?35 

3.2.2 HUIDIGE ROLLE VAN MINISTERS EN TOPAMPTENARE IN SUID

AFRIKA 

Soos in ander samelewings die geval is, kan door geen algemene patroon ten 

opsigte van ministeriele rolle in staatsdepartemente ge'identlfiseer word nie. Dit 

hang gewoonlik of van die kombinasie en permutasie van die stukragte wot 

op 'n gegewe tydstip in werking is. 'n Mens kan moontlik al vyf die soorte 

ministers wot in Headey'' se klassifikasie voorkom (wot in punt 3.3 bespreek 

word), in die huidige en vorige regerings van Suid-Afrika identifiseer. Verder is die 

rol van persoonlikheidsveranderlikes in die beleidmaking van politici nog altyd 

onderskat.38 As gevolg van die feit dot die Nasionale Party ses en veertig jaar 

lank aan bewind was, het die meeste van die top politieke en administratiewe 

bestuurslui in die staatsdiens ook dieselfde Westerse, Protestantse en manlik-

35Viljoen, Politiserlng van die burokrasie .... p. 94. 
"Cloete, Managing the Public SeNice, p.35. 
"Bruce W. Headey, A Typology of Ministers: Implications for Minister - Civil SeNant Relationships in 
Britain, in The Mandarins of Western Europe ... , pp. 63-84; kyk ook no Cloete, Managing the Public 
SeNlce, p. 35; hierdle aspek word breedvoeriger bespreek in Bruce W. Headey, The British Cabinet 
Ministers: The Roles of Politic/ans in Executive Office, London: Allen & Unwin, 1974. 
"Cloete, 1991, 1992 In Cloete. Managing the Public SeNice, pp. 35-36. 
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georienteerde politieke uitkyk en waardesisteem van die minderheid gedeel. 

Hoewel die situasie in die verlede sekere voordele kon ingehou het, word groot 

probleme vir die land se toekomstige staatsdiens voorspel indien die status quo 
gehandhaaf sou word.39 

Die topamptenare van die vorige bewind het bestaan uit 'n kombinasie van 

permanente tradisionele burokrate (adjunk-departementshoofde en laer 

range in die bestuurskader) en, in die korttermyn, meer politiek georlenteerde 

departementshoofde en spesiale adviseurs wot kontraktueel aangestel word 

vir tydperke van hoogstens vyf jaar. Tot 1994 was kontrakamptenare 

hoofsaaklik uit die geledere van voormalige permanente amptenare 

afkomstig, terwyl daar tydens die Botha-regime 'n nuwe soort spesialis, in die 

vorm van tegnokrate van buite die tradisionele staatsdiens, in die 

bestuurskader van die staatsdiens aan die orde van die dag was (direkteure 

en daarbo)."' 

Al die genoemde skrywers oor hierdie onderwerp, behalwe Nel (1974)," gee 

erkenning aan die aanslenlike insette wat topamptenare In die vorige regime 

ten opsigte van die beleidbepalingsproses gelewer het." Ander amptenare het 

weer meer belanggestel in die fyner besonderhede van hulle departementele 

administrasie. Met die nuwe regering aan bewind is nuwe rolle egter besig om 

te ontwikkel om die uitdagings van die nuwe politieke stelsel die hoof te bied, 

veral die wat daarop ingestel is om die beperkings van die vorige politieke 

stelsel te oorkom. 'n Voorbeeld hiervan waarna reeds vroeer verwys is, is die feit 

dot die meeste van die politieke en burokratiese topbestuur van die 

staatsdlens dieselfde minderheidswaardesisteem gedeel het. Hierdie en ander 

kwessies word tans met die nuwe regering se regstellende optredeprogram 

aangespreek ten einde die staatsdiens te transformeer. 43 

"Cloete. Managing the Public Service. pp. 35-36. 
"Vgl. Cloete, 1992 in Cloete. Managing the Public Service, pp. 35-36; Marais. Politleke en 
Konstitusionele implikasies van die politisering. 
"Nel. Die verhoudlng tussen die politieke ampsbekleders. 
"Party topamptenare was regstreeks by beleldbepaling betrokke. byvoorbeeld Louis Fouche. 
voormalige Dlrekteur-Generaal van Gemeenskapsontwikkeling; Andre Cornelissen, voormalige 
Direkteur-Generaal van die Transvaalse Provinsiale Administrasie wot later in die TPA se 
uitvoerende komitee aangestel is en in beheer van die herstrukturering van plaaslike owerhede 
was; Adv. Fanie van der Merwe. wot die spesiale raadgewer van die minister van Grondwetllke 
Ontwikkeling was; en Dr. Niel Barnard, voormalige Dlrekteur-Generaal van Grondwetlike 
Ontwikkeling. Cloete. Managing the Public Service. p. 36. 
"Vgl. Cloete & Mokgoro. 1994 in Cloete. Managing the Public Service, p. 36. 
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3.2.3 NUWE ROLLE VIR DIE POLITIEKE ELITE 

Die gevolgtrekking dot door vir die doeltreffende bestuur van die staatsdiens "n 

spanpoging van sowel politici as amptenore nodig is, impliseer dot door tog vir 

albei deelnemers in die proses plek is: politici is hoofsaaklik nodig om legitimiteit 

en politieke rigting en toesig te verskaf. terwyl die heelhartige bystand van 

burokrate in hierdle beleidmakings- en implementeringsproses nodig Is vir die 

kontinu"iteit en ervoring wot hulle op sekere gebiede kan bydra."' 

As amptenore teesinnig is om beleidsveranderings deur te voer. of as hulle die 

implementering van nuwe beleid in die wiele ry of vertraag, of dit moeilik vind 

om in nuwe spanne saam te werk met politici wie se uitgangspunte van hulle 

eie verskil. is door uiteraard 'n behoefte aan meer intervensionistiese politieke 

strategies. Eksplisiete nuwe politieke aanstellings mag in die proses nuttig wees, 

afhangende van die omstandighede. Door moet egter versigtig te werk 

gegaan word om nie die nuwe staatsdiens te veel te verpolitiseer nie, want dit 

sol sy bedrywighede in die langtermyn nadelig beinvloed. Door sol effektief 'n 

kompromis gemaak moet word tussen politieke eise vir dramatiese 

beleidsveranderings, en bestuurseise vir maksimale administratiewe stabiliteit 

ten opsigte van die lewering van dienste en fasiliteite."' 

3.3 VERSKILLENDE MINISTERIELE STYLE 

Headey46 beskryf vyf soorte ministeriele style: 

• uitvoerende of intervensionistiese ministers wot by elke aspek van die 

daaglikse bestuur en administrasie van hul ministeries betrokke rook; 

• politieke inisieerders, wot verkies om net inisiatief te neem ten opsigte van 

makro-aspekte van beleidmaking, terwyl hul amptenore die mlkro

aspekte van die politieke proses algeheel op 'n reaktiewe manier moet 

hon teer; 

• politieke selekteerders, waor die amptenaor aktief voorstelle aan die 

hand doen en die minister reaktief reageer deur bloot makro

beleidsbesluite goed te keur, waorna die uitvoering van sodanige besluite 

"Cloete. Managing the Public SeNice, p.36. 
"Cloete. Managing the Public SeNice. p.36. 
46Headey, The British Cabinet Ministers. 
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weereens aan amptenare oorgelaat word, dus 'n omgekeerde 

rolverhouding; 

• ambassadeurs- of openbare-betrekkinge ministers, wot verkies om 

hoofsaaklik 'n openbare betrekkinge-rol te speel om hul ministeries se 

beleid te verdedig en te 'verkoop'; en 

• minimalistiese ministers, wat polities gesproke die laagste moontlike profiel 

handhaaf, en sodoende probeer om situasles te vermy waar hulle dalk 'n 

omstrede besluit moet neem. Hulle laat so te se al die besluite en optrede 

aan die amptenare oor, maar aanvaar ook nie verantwoordelikheid vir 

enige optrede van die ministerie nie, 

'n Minister se individuele werkstyl (fluks, energiek of lui), persoonlike kenmerke 

(enige ligte sielkundige obsessie, soos byvoorbeeld 'n outoritere, parano'lese of 

goed gebalanseerde persoonlikheid) en persoonlike voorkeure bepaal ook sy 

rol in die ministerie.47 

Al die bogenoemde werkstyle be'lnvloed en word be'lnvloed deur die vermoens 

of die voorkeure van die betrokke persoon om gesag aan ander te delegeer of 

vir homself te hou. Die ministeriele style korrelleer ook dikwels met die betrokke 

persoon se graad van kundigheid oor die aktiwiteit of veld waarvoor hy 

verantwoordelik is. Ministers wot hul onderskeie gebiede goed ken of kundiges 

ten opsigte daarvan is, is gewoonlik bale betrokke uitvoerende ministers 

("hands on"), terwyl die politici wat nle deeglik met die aktiwiteite van die 

staatsdepartemente bekend is nie, dikwels besluit om 'n hoe graad van 

diskresie aan departementele amptenare oor te laat en hulleself hoofsaaklik 

by ander politieke bedrywighede te bepaal.,,. 

'n Werkverslaafde uitvoerende minister wot nie gesag delegeer nie, is die 

nagmerrie van enige staatsamptenaar. Sulke persone meng abnormaal baie 

in met die daaglikse bestuur van die ministerie, wat normaalweg die 

verantwoordelikheid van die hooggeplaaste administratiewe amptenare van 

daardie ministerie is, ongeag waar die statutere verantwoordelikheid le. Aan 

die ander kant is 'n 'ambassadeursminister' wat baie van die oordeel oor 

beleidmaking en -implementering aan sy amptenare oorlaat, enige 

amptenaar se droom, omdat so 'n persoon gewoonlik nie in die fyn 

besonderhede van beleidmaking en -implementering belong stel nie en 

"Self, Administrative Theories and Politics. p. 142. 
"Greenwood & Wilson. 1989 in Cloete, Managing the Public Service, p. 29. 
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geneig is om - dikwels onvoorwaardelik - die voorstelle van hul hooggeplaaste 

amptenare te aanvaar." 

Minimalistiese individue vind dit egter moeilik om besluite van enige aard te 

neem. As die minister minlmalisties lngestel is, kan dit positiewe of negatiewe 

gevolge vir departementele aktiwiteite inhou: dit kan 6f die status van 

hooggeplaaste amptenare in die ministerie verhoog, wot beteken dot hulle 

invloedryke beleidmakers of raadgewers kan word, 6f dit kan belelds- en 

optredevertragings en selfs stagnering tot gevolg he, omdat door nie besluite 

geneem word wanneer dit nodig is nie en omdat die ministerie nie vir optrede 

wot deur amptenare ge'inisieer is, ondersteuning geniet nie."' 

Die verhouding tussen ministers en hooggeplaaste amptenare in die ministerie 

hang grotendeels of van wie die sterkste of die swakste persoonlikheid het. 51 'n 

'Sterk' hooggeplaaste amptenaar met 'n 'swak' minister kan 'n aansienlike 

invloed op beleidmaking en -implementering in sy ministerle uitoefen, omdat 

die minister dalk onseker voel en die amptenaar toelaat om die leiding te 

neem, veral as hy nie genoegsaam bekend is met die portefeulje wot aan horn 

toegeken is nie. Daarenteen sol 'n 'swak' hooggeplaaste amptenaar met 'n 

'sterk', kundige minister waarskynlik geen invloed op die beleid van daardie 

ministerie uitoefen nie, aangesien 'sterk' persoonlikhede ook geneig is om 

"hands-on" ministers te wees.52 

Ander belangrike politieke faktore wot die rol van die minister in die verband 

regstreeks of onregstreeks mag bei'nvloed, is die volgende: 

• die ideologiee van die regering aan bewind of van die betrokke minister, 

wot die graad van eie oordeel van 'n beleidmaker ten opsigte van mikro

beleidmaking en -implementering, erg aan bande kan le; 

• die heersende politieke omstandighede; en 

• die persoonlike of politieke verhouding tussen die betrokke minister, sy 

kabinet (regering) en die regeringshoof wot horn aangestel het."' 

"Cloete, Managing the Public Service, p.29. 
50Cloete, Managing the Public Service, p.29. 
"Headey, The British Cabinet Ministers .. ., p. 63. 
"Self, Administrative Theories and Politics, p. 142. 
"Cloete, Managing the Public Service, p.29. 
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3.3.1 MINISTERIELE STYLE IN FRANKRYK 

Drie studies van die ministers van die Vyfde Republiek in Frankryk voor en na die 

verkiesing van Mitterand as president in 1981, deur Pascale en Jean-Dominique 

Antoni, deur William Andrews. 54 en deur Pierre Birnbaum het aangedui dot 

ministers oorwegend manlik, getroud, middeljarig. bourgeois. noord-Frans en 

akademies gekwalifiseerd was (gewoonlik aan die Ecole Nationale 

d'Administration, die regsfakulteit van die Universiteit van Parys, die Ecole Libre 

des Sciences Potitiques de Paris of l'lnstitut d'Etudes Politiques de f'Universite de 

Paris), met stewige bande met die gevestigde politieke, administratiewe, 

finansiele en ekonomiese elite.55 Daar was slegs een vroulike minister tussen 1958 

en 1972. twee tussen 1972 en 1974, en drie tussen 1974 en 1976.56 

Sosialistiese ministers na 1981 kom in vele opsigte merkwaardig ooreen met die 

bogenoemde profiel, hoewel hulle geneig is om minder vermoend te wees, 

meer dikwels van die suide van Frankryk af kom, en minder verbintenisse met 

die finansiele elite te he. Die getalle vroulike ministers het ook ietwat verhoog: 

sewe in 1981tot1984, en ses in 1984 tot 1986. Met die herinstelling van 'n regse 

regering in 1986 tot 1988 het die getal verminder na vier en weer toegeneem tot 

ses onder Rocard se Sosialistiese-regering in 1988, en ses onder Cresson in 1991 . ., 

Vergeleke met ministers van die Vierde Republiek het die van die Vyfde 

Republiek minder parlementere ondeNinding. Daar was selfs van hulle wot 

geen parlementere ondeNinding gehad het voordat hulle ministers geword het 

nie. 58 

In die begin van die Vyfde Republiek is daar ministeriele ampte toegeken aan 

persone wot nie lede van die Parlement was nie en aan tegnlese en 

administratiewe kundiges (spesialiste). Slegs agt uit die een en twintig ministers in 

die eerste regering van Generaal de Gaulle was lede van die Parlement toe 

hulle as ministers aangestel is. 'n Bykomende vyf lede kan as 'politiek' 

geklassifiseer word. hoewel hulle nie lede van die Parlement was nie: 

byvoorbeeld. Frey, die sekretaris-generaal van die Union pour la nouvelle 

"Antoni & Andrews, in Vincent Wright The Government and Politics of France. London: Unwin & 
Hymon. 1990, p. 88. 
55 J. Mendrin. L 'Enarchie ou /es mandarins de la societe bourgeoise, Parys: La Table Ronde de 
Combat 1967. pp. 32-68; Dogan. The Mandarins of Western Europe ... ; Pierre Birnbaum (red.). Les 
Elites Soclalistes Au Pouvoir: Les dirigeants socio/isles face 6 l'Etat 1981-1985. Parys: Presses 
Universitaires de France. 1987, p. 14. 
'°Stevens. The Government and Politics of France. p. l 07; die Franse regering bestaan gewoonllk uit 
veertig tot vyftig ministers. 
"Stevens, The Government and PoliNcs of France, p. l 07. 
"Stevens. The Government and Politics of France. p.107; Dogan. The Mandarins of Western 
Europe ... ; Wright. The Government and Politics of France. p. 88. 
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Republique (U.N.R.) wot die grootste enkele politieke party in die assemblee 

nationale was. en Houphouet-Bo'igny en Bacon, wot beide eertydse ministers 

van die Vierde Republiek was. Die treffendste kenmerk van die eerste regering 

was die agt 'spesialis' -ministers. Die 'spesialiste' was onder andere Pierre 

Sudreau. eertydse prefet in die Ministerie van lnfrastruktuur (in 1959). Pierre 

Guillaumat. 'n eertydse myningenieur. en Andre Malraux. 'n prominente 

skrywer en goeie vriend van De Gaulle. wot in beheer van Kultuursake 

aangestel is. 59 

'Spesialis' -ministers is in die regering ingesluit as gevolg van 'n spesifieke beleid 

van Generaal de Gaulle en Debre. wot albei 'n totale breuk met die Vierde 

Republiek wou bewerkstellig deur die administrasie 'n 'sielkundlge skok' toe te 

dien. Die 'spesialis'-ministers was bedoel om 'n nuwe voorstelling van 

doeltreffendheid en bekwaamheid te wees - die teenoorgestelde van die 

vorige bewind."' 

Desnieteenstaande, het die getal 'spesialis' -ministers wot nie lede van die 

Parlement was nie, spoedlg afgeneem. Aon die een kant het 'spesialiste' en 

nie-parlementere ministers hulleself as kandidate vir verkiesing tot die Parlement 

beskikbaar gestel, en aan die ander kant is 'n toenemende aantal deputes 

(lede van die Nasionale Vergadering in die Parlement) as ministers aangestel. 

Hoewel die 'spesialis' -ministers in die meeste gevalle suksesvol was, het die 

U.N.R. van die regering vereis om aan hulle, as 'n party, meer ministeriele poste 

toe te staan. Ministers moes met die party geassosleer wees wot sou beteken 

dot nie-parlementere ministers moes bedank of hulleself eers vir die Parlement 

verkiesbaar stel.61 Die 1966-regering van Pompidou het vier ministers ingesluit wot 

nie verkies is tot die Parlement nie. en die regering van Couve de Murville het 

slegs een so 'n minister bevat. Tydens die 1973-regering van Messmer het dit 

geblyk dot die verskynsel om ministers wot nie tot die Parlement verkies was nie 

aan te stet besig was om te verander. aangesien slegs twee nie-parlementere 

ministers aangestel is: Michel Jobert, 'n lid van Pompidou se cabinet sedert 

1963, is aangestel as minister van Buitelandse Sake. en Michel Druoun, 'n 

romanskrywer en historikus, is as minister van Kultuursake aangestel.62 

"Jean-Claude Thoenig, L'Ere des Technocrates: le cos des ponts et chaussees, Parys: Les Editions 
de l'Organisation. 1973. p. 67. 
60M. Debra. Au Service de la Naffon. Parys: Stock. 1963, p. 87. 
61 Debre. Au Service de la Nation. p. 221. 
62Daniel Gaxie, lmmuables et Changeants: Les Ministres de la \/' Republique. Pouvoirs. 36. 1986, p. 
22. 
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Die eerste regerings van die Vyfde Republiek het dus 'n groot verhouding nie

parlementere ministers gehad in teenstelling met vorige Republieke wot 

parlementere ministers gehad het. Teen 1974 het sulke aanstellings seldsaam 

geword. Die gebruik om nie-parlementere ministers aan te stel, is weer in die 

lewe geroep deur President Giscard d'Estaing: in die Barre-regering, saamgestel 

in Augustus 1976, is ses van die agttien ministers, en ses van die agttien 

secretaires d'etatgekies van buite die Parlement. Daaropvolgende Sosialistiese 

regerings het ook relatief groot getalle nie-parlementere ministers ingesluit. 

Ministers wot na aan Mitterand was sonder dot hulle ooit by verkiesingspolitlek 

betrokke was, was Beregovoy en Jack Lang. Hoewel hulle politieke siening 

duidelik die van die president weerspieel het, is hulle aangestel as gevolg van 

hulle kundigheid."' In die minderheidsregering van Rocard in 1988 was agt uit 

agt en veertig ministers 'nie-politieke' aanstellings.6' Voor 1981 het ongeveer die 

helfte van die ministers hulle loopbane oorspronklik in die staatsdiens begin, 'n 

verhouding wot daarna ietwat kleiner geword het, maar steeds hoog gebly 

het, en wot aanleiding gegee het tot gereelde klagtes oor die 

fonctionnarisation du pouvoir po/itique (burokratisering van die politiek).65 

Party ministers, veral die nie-parlementere ministers, het nie die politleke en 

persoonlike invloed van hul kollegas nie. D'Estaing se invloed as minister van 

Finansies ('n pos wot hy vir jare beklee het) was te danke aan sy tegniese en 

finansiele kundigheid, en ook aan die feit dot hy die leier van een van die 

partye van die regerende koalisie was. 'n Gebrek aan politieke ervaring het 

soms tot die nadeel van 'n minister gelei: die minister van Gesondheid in die 

Rocard-regering (1988) - 'n welbekende chirurg - het net 'n poor doe lank sy 

amp behou.66 Een van die opvallende politieke verskynsels van die Vyfde 

Republiek is die getal ministers met 'n suiwer tegniese agtergrond wot plaaslike 

politieke ampte, partyposte en poste in die Europese Parlement nagestreef 

het. Dit getuig in sigself van die noodsaaklikheid vir ministers om politieke 

geloofwaardigheid en statuur te verkry.6' 

In sommige gevalle is uitmuntende staatsamptenare aangestel as lede van die 

regering. Soos Jack Hayward verklaar: 

"Stevens, The Government and Politics of France. p. 111. 
"Stevens. The Government and Politics of France. p. 111. 
"Wright. The Government and Politics of France. p. 88; Dogan, The Mandarins of Western Europe .... 
pp. 580-662. 
"Wright. The Government and Politics of France. p. 88; Dogan. The Mandarins of Western Europe .. ., 
pp. 580-662. 
"Isabel Boussard. Persaonlike onderhoud. Parys. 9 Mei 1989 (kyk na Aanhangsel l). 
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" ... in cases like those of Couve de Murville and Ortoli, it was as officials that they 
established their claim to office. "68 

Ander wot eers in die staatsdiens gewerk het. het dit slegs as lnleiding tot 'n 

politieke loopbaan beskou, aangesien die Franse staatsdiens steeds een van 

die beste wegspringplekke vir 'n politieke loopbaan is.69 

In die geheel beskou. het ministers met 'n administratiewe agtergrond meer 

belanggestel In die staatsdiens en het hulle dus hul rol as hoof van 'n mlnisterie 

beklemtoon.'0 Tussen 1959 en 1981 het net minder as veertig persent ministers 

met 'n administratiewe agtergrond tot die regering toegetree; no 1981 het die 

getol verminder tot veertien persent. Desnieteenstaande, die argument dot die 

staatsdiens die politieke arena oorneem (administration au pouvoir - die 

administrasie wot regeer), soos in die inleidende hoofstuk aangedui is, is te 

simplisties, soos uit die volgende aanhaling van Stevens afgelel kan word: 

" ... In France senior positions in the civil service come early to those who are 
successful within the top educational establishments, and may be seen as a 
starting point for a variety of careers, including, since there are no restrictions 
upon the political activities of civil servants In their private capacities, careers in 
politics, but also careers in industry that may lead into a ministerial post. Nor have 
civil servants necessarily been appointed directly to ministerial posts. They may 
have come into political activity in a number of ways; through contact with 
politicians, for example in their private offices within ministries; through an 
invitation to be involved in the study of a particular problem; through 
membership of and activiy within a party. Political activity, including membership 
of central party committees and the fighting of elections, Is not incompatible with 
civil service status, and Indeed the prestige and reputation which senior civil 
posts bring with them may prove to be a distinct advantage. •71 

Benewens die twee oorhoofse kategorlee van politieke en administratiewe 

ministers, kan die ander kategoriee van Headey ook In die Franse opset 

onderskei word. Sommige ministers was van nature beleidsinisieerders en het 

omvangryke hervormings in hulle ministeries teweeggebring. Ministers wot in die 

Vyfde Republiek vir hulself naam gemaak het as bekwame en aktiewe 

hervormers was Faure en Lionel Jospin In Nasionole Opvoeding, Debre in 

Verdediging, Chalandon in Openbare Werke en Behuising, Jean-Noel 

68 Jack E.S. Hayward, Governing France: The One and Indivisible Republic. London: Weidenfeld & 
Nicolson, 1983, p. 94. 
"Boussard, Persoonlike onderhoud. 9 Mel 1989; hlerdie aangeleentheid word in hoofstuk sewe 
bespreek. 
70Boussord, Persoonlike onderhoud, 9 Mei 1989. 
"Stevens, The Government and Politics of France, p. 112. 
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Jeanneney in Buitelandse Handel. Edgar Pisani In Landbou, Gaston Deferre in 

Binnelandse Sake, Robert Badinter in Justisie, en Fabius in Nywerheid.72 

Poniatowski is deur die druk van die regering - wot die waarde daarvan om 

ten minste sommige van sy verkiesingsbeloftes no te kom, besef het - verplig om 

hervormings in die Ministerie van Gesondheid van stapel te stuur. Ministers soos 

Jack Lang het hervormings op 'n kleiner skoal teweeggebring in sake waarln 

hulle intens belong gestel het. Ander ministers soos Raymond Mondon, Robert 

Boulin en Bernard Tapie kan as 'minimalisties' beskou word, aangesien hulle min 

of niks bereik het gedurende hulle ampstermyne nie. Laastens kan sommige 

ministers as 'ambassadeurs' beskryf word, omdat hulle die belange van gesag 

van 'buite' gedien het - 'n klag wot dikwels teen Couve de Murville gemaak is, 

terwyl hy De Gaulle se eerste minister was, omdat dit geblyk het dat hy niks 

meer as 'n mondstuk vir die Generaal was nie. 73 

'n Vasberade en vaardige minister met 'n ambisieuse program kan maklik vir 

homself naam maak. Die geval van Deferre, die minister van Binnelandse Sake 

wot in Mei 1981 aangestel is, is onthullend in hierdie opsig: sy uitgebreide 

voorstelle vir desentralisasie is deurgevoer op 'n manier wat vir horn min 

aanhang, maar beslis eerbied verdien het." 

Die belangstellings en aktiwiteite van 'n minister be'invloed duldelik sy cabinet. 

Gewoonlik het ministers wot hervormings toegepas het aktiewe en 

entoesiastiese cabinets. Ministers wot 'n lae proflel gehandhaaf het se 

cabinets het dieselfde voorbeeld gevolg, met enkele uitsonderlngs. In sommige 

gevalle was dit vir 'n cabinet nodig om besonder aktief te wees in verskeie 

areas om te kompenseer vir die minister se gebrek aan belangstelling.'5 

Sommige ministers sien hul rol hoofsaaklik as tegnies en bestuursgerig, en word 

die getroue en gesiglose uitvoerders van die presidensiele wense. Sedert 1958 is 

verskeie professionele diplomate bevorder tot die pos van minister van 

Buitelandse Sake. Alma!. met die uitsondering van Claude Cheysson, Mitterand 

se eerste aanstelling as minister van Buitelandse Sake, was opsigtelik deurdat 

hulle hulself onopsigtelik gemaak het; diplomatiese diskresie is so ver gevoer dot 

die individu geheel en al op die agtergrond verdwyn het. 76 

"Vgl.Wright. The Government and Politics of France. p. 90. 
"Boussard. Persoonllke onderhoud, 9 Mei 1989. 
"Wright. The Government and Politics of France. p. 90. 
75Boussard, Persoonlike onderhoud. 9 Mei 1989. 
''Wright. The Government and Politics of France, p. 90. 
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Door moet bygevoeg word dot een van die belangrikste persoonlike 

eienskappe en vermoens van ·n minister moontlik die vermoe is om vir die 

befondsing van sy ministerie te onderhandel tydens begrotingsdebatte. Dit is in 

die besonder die geval in Frankryk as gevolg van die belangrikheid van die 

Ministerie van Finansies in die politieke en administratiewe stelsel. Sonder 'n 

aansienlike begroting is 'n minister beperk om sy beleid ten uitvoer te bring; 

gevolglik kan die sukses of mislukking van 'n minister in die Vyfde Republiek 

dikwels afhang van sy vermoe om geld uit die Ministerie van Finansies te 

'wurg'. 77 Benewens die praktiese voordele hierbo genoem, was vaardigheid in 

begrotingsake belangrik, aangesien die meerderheid regeringsamptenare hulle 

minister se vermoe aan die hand van " ... comment ii peut se battre en budger 

beoordeel het. Gesoute ministers is vaardig in die kuns, ander met min ervaring 

as minister, het beperkte kans gehad om meer geld as bloot vir 

noodsaaklikhede te verkry. 78 

3.4 MINISTERS EN HUL CABINETS 

Die minister se cabinet bestaan uit 'n klein groepie lndividue, wot verblntenisse 

tussen die werelde van die politiek en die administrasie smee. Die cabinet 

verseker dot die amptenare in die ministerie sensitief is vir die politieke vereistes 

van die minister en dot die minister nie ontoeganklik is vir die behoeftes van sy 

amptenare nie. Die cabinet sien ook om no die plaaslike verantwoordelikhede 

van die minister, sorg vir permanente skakeling met die Parlement en verseker 

'n konstante skakel - dikwels deur persoonlike verhoudinge - met ander 

cabinets. (Hierdie aspekte sol in hoofstuk sewe en agt ontleed word.) 

Die minister se verwagtings van sy cabinet word bepaal deur sy agtergrond, sy 

sty!. die eiesoortige kenmerke van sy ministerie en die heersende politieke 

omstandighede. Die belong van hierdie faktore, hoewel hulle nie noodwendig 

altyd teenwoordig is nie, verskil van minister tot minister. 79 Die eintlike rol van die 

cabinet word bepaal deur die gedrag van die staatsamptenare en die styl en 

vaardigheid van die cabinets (wot in hoofstukke vyf. sewe en agt beskryf sol 

word). As 'n voorskouing tot 'n beskrywing van die funksies van 'n minister van 

die Vyfde Republiek en die wyse waarop hy take aan sy cabinet delegeer. sol 

"Hierdie situasie word in hoofstuk 4 beskryf. 
"Marie-Jose Frichement. Persoonlike onderhoud. Parys, 5 Februorle 1987 (kyk no Aanhangsel l ). 
"Frichement, Persoonlike onderhoud. 5 Februarie 1987. 
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hierdie afdeling kortliks die invloed van die minister se agtergrond, sty! en 

menings op die rol wot sy cabinet speel, aantoon. 

Die bestudering van die verhouding tussen 'n minister en sy cabinet word 

hoofsaaklik bemoeilik deur twee faktore. Eerstens is die verhouding van 'n 

dinamiese aard omdat die minister self in 'n mate deur sy cabinet gevorm 

word. Tweedens is die verhouding van 'n dualistiese aard: die cabinet kan 6f 

die minister reflekteer en 'verhef, 6f horn aanvul en vir horn kompenseer. 

Byvoorbeeld, 'n 'politieke' minister kan 'n 'politieke' cabinet kies, of 

alternatiewelik 'n cabinet kies wot administratief vaardig is om sodoende vir sy 

tekortkomings te vergoed. (Hierdie kategoriee is vereenvoudig vir die 

doeleindes van ontleding.) Byvoorbeeld, Robert Boulin, minister van 

Gesondheid (1969), kan as 'n 'politieke' minister geklassifiseer word omdat hy 

nie in administratiewe besonderhede of in die samewerking met sy 

staatsamptenare belanggestel het nie. Sy cabinet het dieselfde houding 

gehandhaaf. Roger Faroux,80 minister van Handel en Nywerheld (1989), wot nie 

'n 'politleke' minister was nie en hervormingsgeorlenteerd was, het inisiatief in sy 

cabinet aangemoedig en voortdurend na nuwe uitdagings gesoek - wot 

dikwels (na bewering) nie relevant tot die admlnistratiewe werklikhede was 

nie.81 

Die meeste ministers val egter in die tweede kategorie, met cabinets wot hulle 

belangstelling aangevul het. Pierre Joxe van die Ministerie van Binnelandse 

Sake (1989), het Christian Vigouroux, 'n lid van die conseil d'etat (staatsraad) 

met 'n Jang en veelsoortige loopbaan In die staatsdiens, aangestel as sy 

directeur de cabinet (direkteur van die cabinet). 82 Net so het Jack Lang, 

minister van Kultuursake (1989), daarop aangedring dot sy directeur de 

cabinet iemand moes wees met 'n grondige praktiese kennis van 

administratiewe sake, en wot daartoe in stoat sou wees om as 'n permanente 

skakel tussen horn en sy ministerie te funksioneer."' 

Alie ministers van die Vyfde Republiek het minlsteriele cabinets, maar die 

grootte en belangrikheid van hierdie cabinets verskil aansienlik onderling. Die 

80Faroux wal in 1988 in die Rocard-regering as minister van Handel en Nywerheid aangestel was. 
was die voormalige hoof van ·n grootskaalse glas-nywerheid, St. Gobaine. 
"Stevens, The Government and Polit/cs of Fronce, p. 112. 
82 Directeur de cabinet. Persoonlike onderhoud, Ministerie van Binnelandse Sake, Parys. 12 April 
1989 (kyk no Aanhangsel l). 
"Chef de cabinet. Persoonlike onderhoud. Ministerie van Kultuursake. Parys. 24 April 1989 (kyk no 
Aanhangsel l ). 
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wyse waarop een minister sy cabinet benut, verskil dikwels ook van 'n ander en 

vervolgens bepaal dit dikwels die sukses of mislukking van so 'n cabinet. 84 

Ministers wot verkies om alleen te werk, of wot verkies om direk met politieke 

groepe of met hulle ministeries te werk, neig om cabinets te he met 'n beperkte 

(restreinf) rol. Michel Crepeau in die Ministerie van Handel en Nywerheid (1985), 

het met al sy ervaring in die staatsdiens en politiek daarin geslaag om sy 

cabinet binne bepaalde gedefinieerde beperkings te loot funksioneer. Hy het 

'n gedeelte van die belangrikste werk aan sy cabinet opgedra, moor het ook 

in voe ling met die staatsamptenare gebly. Henri Nollet. het daarin geslaag om 

sy cabinet 'parallel' te loot funksioneer en op aanvaarbare wyse met sy 

ministerie te integreer. Hy het die cabinet hoofsaaklik as 'n beplannings- en 

navorsingsinstelling aangewend en het beide die services en cabinet van die 

Ministeries van Landbou (1988) en later van Justisie (1990), aangewend vir 

advies oor politieke aangeleenthede. Alain Madellin in die Ministerie van 

Handel en Nywerheid (1987), het gepoog om sy cabinet op soortgelyke wyse te 

benut. Hoewel Jospin as minister van Nasionale Opvoeding (1989-1991) altyd 

oor 'n groat cabinet beskik het, het hy sy cabinetse mag beperk.86 

Ander ministers het oor kragtige en uitgebrelde cabinets beskik. 'n Klassieke 

voorbeeld hiervan was die van Chaban-Delmas (1969-1972), wot die sterk 

persoonlikhede van Nora en Delors in sy cabinet ingesluit het, en hulle 

klaarblyklik 'n vrye hand gegee het. Chaban het inderdaad geglo dot sy 

cabinet die dryfkrag agter die skepping van die nouvelle societe ('nuwe 

gemeenskap') moes wees, 'n nuwe benadering tot beplanning en 

verhoudinge tussen die nywerheid en die regering, waarna in die vorige 

hoofstuk verwys is. 86 

Cabinets kon invloedryker as ministers in bepaalde sake wees: byvoorbeeld, 

Jean-Pierre Chevennement (1984) (van die Ministerie van Naslonale 

Opvoeding), en Raymond Moncion (1969) (van die Ministerie van Vervoer) se 

cabinets het 'n grater invloed op die staatsamptenare as die ministers self 

gehad.87 

In sommige gevallle kon 'n sterk minister sy cabinet soos 'n pion in 'n politieke 

spel gebruik. Giscard d'Estaing, minister van Finansies, het byvoorbeeld n6g 

''Boussard, Persoonlike onderhoud, 9 Mei 1989. 
"Marie-Jose Frichement. Persoonlike onderhoud. Parys. 11 Mei 1989; ook Isabel Boussard. 
Persoonlike onderhoud, Parys, 19 Desember 1991 (kyk na Aanhongsel l ). 
06 Jacques Chaban-Delmas, L 'Ardeur. Parys: Le Seuil, 1975. p. 133. 
"Frichement. Persoonlike onderhoud. 11 Mel 1989. 
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met sy cabinet, n6g met sy directions in sy ministerie gewerk, maar het verkies 

om die Ministerie van Finansies op sy eie te beheer, en tegelykertyd die cabinet 

teen die directions af te speel." 

Ministers verskil ook ten opsigte van hulle beskikbaarheid vir konsultasie met 

cabinetslede en in die mate van beheer wot hulle oor lede uitoefen. Een lid 

van 'n cabinet het beweer dot hy die minister slegs drie maal in drie jaar gesien 

het. Al wot hy van die minister se beleid verneem het, was 'n afgewaterde 

weergawe wot aan horn deur die directeur de cabinet meegedeel is. 89 

Verskeie lede van Giscard d'Estaing se cabinet het gekla dot hy 'geweier' het 

om sy beleidbepalingsfunksie met sy cabinet te deel; hy wou slegs met enkele 

'bekende gesigte saamwerk'. Christian Nucci daarenteen, die minister van 

Samewerking in 1986, het 'n ope cabinet gehad, maar hy het nie daarin 

geslaag om voldoende beheer daaroor uit le oefen nie en gevolglik het die 

cabinet toegegee aan druk van buite en uiteindelik aan korrupsie."" 

In die geheel beskou, het cabinets se rol verswak in gevalle waar hulle nle met 

die politieke oogpunte en dryfkrag van die minister besiel was nie, een van die 

faktore wot bygedra het tot die burokratiese aard van sommige van die 

cabinets van die Vyfde Republiek. Lojaliteit en 'n strewe om die minister se 

beleid uit te voer, is een van die min gemeenskaplike elenskappe van alle 

ministeriele cabinets en wanneer hierdie noodsaaklike eienskap afwesig is of 

gedwarsboom word, kan lede van 'n cabinet poog om in te meng in die 

'administratiewe masjien' om hulle eie magsposlsies op te bou. 91 

Normaalweg werk ministers egter wel saam met hulle belangrikste medewerkers. 

Gewoonlik is dit die directeur de cabinet of die charge de mission aupres du 

ministre (persoonlike assistent van die minister) wot die skakel tussen die minister 

en die res van die cabinet is. Hierdie aspek word in hoofstuk agt beskryf. 

Lede van cabinets wissel: party is skaam, teruggetrokke en onder die duim van 

die directions (direktorate) in die ministerie, terwyl ander dinamies, 

intervensionisties en hoogs doeltreffend is. Sommige sien hulleself as skeppende 

88P. Viansson-Ponte. Un-Super Executif. L'Evenement 10 Maart 1966; M. Dagnaud & D. Mehl, L'elite 
Rose, Parys: Ramsay. 1982. p. 132. 
89 Attache parlementaire. Persoonlike onderhoud, Ministerie van Nasionale Opvoeding, Parys. 9 
Februane 1987 (kyk no Aanhangsel 1 ). 
'°Stephen E. Bornstein, The Politics of Scandal In Developments in French Politics. redakteurs Peter 
A Hall. Jack Hayward & Howard Machin. London: Macmillan. 1990. p. 269. 
"Gabnel Mignot & Philippe d'Orsay, La Machine Administrative. Parys: Le Seu II, 1968; Rene Remand, 
Aline Coutrot. Isabel Boussard, (reds.), Quaranta ans d'Cabinets Minister/els. Parys: Fondation 
Nationale des Sciences Politiques. 1968; hierdie situasle word in hoofstuk agt beskryf. 
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denkers, terwyl ander hul rol as hoofsaaklik bestuursgerig sou omskryf, Door is in 

der waarheid 'n oneindige variasie van cabinets en dit is moeilik om oor hulle te 

veralgemeen, moor 'n goed georganiseerde, besliste en sensitiewe cabinet 

kan as magtige ondersteuning vir 'n minister dien. 

3.5 WERKSAAMHEDE VAN MINISTERS 

Hierdie afdeling beskou kortliks die verskeidenheid elemente van die 

ministerstaak, wot hy as lid van 'n regeringspan en as hoof van 'n ministerie 

uitvoer. In die paragrawe wot volg, word ook aangedui hoe take aan die 

cabinet en ministerie gedelegeer word. 

3.5. 1 MINISTERS EN DIE REGERING 

In hulle daaglikse doen en late het ministers aansienlik meer met die eerste 

minister as regeringshoof, as met die president van die Republiek te doen."' 

Die totstandkoming van 'n 'meerderheidsregering' (of 'n tipe koalisieregering) in 

die Vyfde Republiek het geneig om die bedingingsvermoe van die individuele 

minister in die regering te beperk en het die minister as deel van die 

regeringspan meer onder die beheer van die president en die eerste minister 

geplaas. Die praktyk, tesame met die interministeriele aard van die meeste 

regeringsprobleme wot opgeduik het, het beteken dot ministers gedurig 

skakeling met hulle kollegas in die regering en met die eerste minister moes 

behou. 

Dit sou misleidend wees om onder die Vyfde Republiek te verwys no die mag 

van die regering, aangesien dit in die praktyk geen kollektiewe mag uitoefen 

nie. Hierdie stand van sake het vantevore daartoe gelei dot kommentators 

ministers afgemaak het as die 'bliksoldaatjies van die president' en as die 

'kruiperige' uitvoerders van die president se 'grille'. So 'n oogpunt is net so 

misleldend, aangesien sommige ministers aansienlike mag uitoefen, en die 

omvang van daardie mag van die wisselwerking tussen verskele faktore 

afhang.93 

"Viansson-Ponte, Un Super-Executif. pp. 15-18; Stevens, The Government and Politics of France, pp. 
100-102. 
"Wright, The Government and Politics of France, p. 89; Stevens, The Government and Politics of 
France, pp. 100-102; Bernard Chenot. Etre Ministre. Porys: Pion, 1967, pp. 23-24. 
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3.5. 1. 1 Betrokkenheid van die president of die eerste minister in die 

sake van ministeries 

Soos reeds in die vorige hoofstuk vermeld is, stel die president deurlopend 

belong in bepaalde gebiede, wot gevolglik dikwels inisiatief uitskakel wot die 

ministers aan die dog mag le. President de Gaulle kon 'n minister selfs wot sake 

in sy eie ministerie betref in die duister hou: die minister van Algerynse Sake het 

byvoorbeeld via die koerante verneem van die besonderhede van 'n geheime 

transaksie wot De Gaulle met die Algerynse vryheidsvegters gesluit het.04 

In die vorige hoofstuk is ook aangedui dot sommige eerste ministers ingemeng 

het in alle regeringsake, sommlges het belong gestel in spesifieke terreine van 

regeringsbeleid, terwyl ander heelwat aan die oordeel van ministers oorgelaat 

het, hetsy uit keuse of uit 'n gebrekkige kennls van die bepaalde terrein. 

Eerste Minister Barre was te betrokke by ekonomiese en finansiele sake om 

enigsins tyd te he om elders in te meng, hoewel door tog van horn gese is dot 

hy by verskeie geleenthede tussenbeide getree het oor universiteitsake. Sy 

opvolgers, Mauroy en Fabius, het heelwat inislatief aan individuele ministers 

oorgelaat moor omdat die regering verdeeld was oor sake, is hulle rol as 

interministeriele arbiter daardeur versterk.95 

3.5.1.2 Spanning tussen die eerste minister en die ministers 

In die geskiedenis van die Vyfde Republiek was door gereeld ·n gekibbel 

tussen die eerste minister en sy 'ondergeskiktes', Toe Chirac by sy laaste consei/ 

des ministres in Augustus 1976 bepaalde ministers daarvan aangekla het dot 

hulle sy moeilike took geensins vergemaklik het nie, het hy moor net die emosies 

wot van sy voorgangers moes ervaar het verwoord.96 

Geskille duik gewoonlik op oor drie soorte probleme. Eerstens is door konflik oor 

die omskrywing van onderskeie bevoegdheidsfere: dit geld veral in die geval 

van begrotinggeskille, waar die minister van Finansles die eerste minister se reg 

om die uitelndelike beheer uit te oefen, betwis, veral aangesien die eerste 

minister gewoonlik verkiesingsoorwegings in gedagte het. Vroeg in 1970 het 

"Wright. The Government and Politics of France. p. 89. 
"Wright. The Government and Politics of France, p. 89. 
"Wright. The Government and Politics of France, p. 95. 
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Chaban-Delmas as eerste minister vir Giscard d'Estaing, die minister van 

Finansies, daarvan aangekla dot hy sy eie alternatiewe beleid uitgevoer het. 

Later toe Chirac eerste minister was, was door onenigheid tussen horn en Jean

Pierre Fourcade, President d'Estaing se minister van Finansies. Vroeg in 1980 het 

Mauroy as eerste minister en Delors as minister van Finansies egter nou 

saamgewerk om 'n beleid deur te voer, wot openbare besteding erg besnoei 

het om die ekonomiese probleme hok te slaan, teen die wil van die ander 

ministers in die regering. Dit was deur Mitterand as president se arbitrasie dot 

door voorkeur aan die eerste minister en die minister van Finansies se beleid 

gegee moes word." 

Tweedens is door gereelde twisgesprekke 

beleidsaangeleenthede: selfs die saggeaarde Messmer 

oor spesifieke 

is In Januarie 1974 

daartoe gedryf om Charbonnel, die minister van Nywerheid, skerp aan te 

spreek toe hy horn daaNan beskuldig het dot hy te sag opgetree het teenoor 

die werkers wot in daardie stadium die Up horlosiefabriek beset het. Laastens 

kan geskille oor die politleke grenslyn van die eerste minister plaasvind: die 

laaste jaar van Chirac se regering van 1974 tot 1976 is gekenmerk deur wrywing 

tussen die eerste minister en sommige van sy meer heNormingsgeslnde 

ministers. 98 

Eerste Minister Barre het klaarblyklik sy ministers se leisels stewiger vasgehou, 

hoewel dit steeds nie die opspraakwekkende geskille tussen hulle voorkom het 

nie. Sy opvolger, Mauroy, moes die teenwoordigheid van vier Kommunistiese 

ministers aanvaar wat, hoewel huile sonder uitsondering lojaal was, tog van tyd 

tot tyd te kenne gegee het dot hulle voorbehoude het oor sy beleid. Mauroy is 

ook gekonfronteer deur magtige Sosialiste party-'baronne' wie se toetrede tot 

die regering nie hulle openbare rusiemakery beeindig het nie. Onder Fabius is 

die samehorigheid van die regering van nuuts of vasgestel: die naderende 

parlementere verkiesings was die samebindende faktor."' 

Met die uitsondering van die tydperk van cohabitation, moet 'n eerste minister 

altyd daarmee rekening hou dot sommige ministers moontlik in die posisle kan 

wees om direk 'n beroep op die president te doen. Onder Mitterand se 

presidentskap was Lang, die minister van Kultuursake, besonder no aan die 

president, soos ook Charles Hernu, die minister van Verdediging, wot moes 

"Stevens. The Government and Pol/ff cs of Fronce, p. 104. 
"Wright, The Government and Polit/cs of France, p. 95. 
"Wright, The Government and Politics of France, p. 95. 
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bedank as gevolg van sy aandeel in die Rainbow Warrior skandaal 

(Greenpeace). Paradoksaal was dit die onafhanklikheid wot Hernu geniet het 

wot verhoed het dot beide President Mitterand en Eerste Minister Fabius aan 

die skandaal gekoppel is. '00 

3.5.1.3 Spanning tussen individuele ministers 

Soos voorheen beklemtoon, het die regerings van die Vyfde Republlek tot 

dusver geen tradisie van kollektiewe solidariteit en samehorigheid gevestig nie. 

lndien 'n minister nie saamstem met 'n belangrike amptelike beleid van die 

regering nie, sou hy bedank (verskeie ministers het bedank oor De Gaulle se 

Algerynse en Europese beleid), of hy sou ontslaan ward ('n voorbeeld hiervan 

was toe Jean-Jacques Servan-Schreiber in Junie 1974 afgedank is nadat hy die 

Franse kernkragbeleid openbaar gemaak het). '01 

In Desember 1976 het 'n openbare dispuut tussen die ministers van Binnelandse 

Sake en Justisie ontstaan oor die uitsetting van stakende werkers uit die kantore 

van die Parisien Libere, 'n regse koerant, en in 1980 het die twee ministers hewig 

oor die kwessie van gerekenariseerde identiteitskaartjies verskil. '02 

Die presidentskap van Mitterand het min verander aan die onenigheid tussen 

bogenoemde twee ministeries: in April 1982 was door byvoorbeeld 'n 

openbare rusie tussen die twee ministers oor identiteitsbeheer. Na Mei 1981 was 

die samehorigheid van die llnkse regering by ander geleenthede onder skoot, 

asook kwessies soos die pas waarteen Mitterand se hervormingsprogram 

gei'mplementeer moes word, die uitbreiding van die militere kamp by Larzac ('n 

besluit van 'n vroeere regse ministerie wot bitterlik teenkanting gekry het), en 

die polities ingewikkelde en belangrike herstrukturering van die staalnywerheid 

wot met werkverliese gepaard gegaan het. Oor die oprigting van 'n 

kernaanleg by Plogoff in Bretagne, was door 'n openbare debat waaraan 

sommige ministers deelgeneem het - dikwels vanuit teenoorgestelde posisies. 'm 

Ministers word egter verbasend baie speling toegelaat om twispunte in die 

openbaar te lug. Dit was byvoorbeeld in 1975 geen geheim nie dot die minister 

van Binnelandse Sake en die minister van Finansies verskil het oor die 

100Stevens. The Government and Politics of France, p. l 04. 
101 stevens. The Government and Politics of France, p. l 04. 
'°'Wright. The Government and Politics of France, p. 96. 
'°'Wright, The Government and Politics of France, p. 96. 
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hervorming van plaaslike finansies, dat die minister van Finansies die minister 

van Arbeid teengestaan het ten opsigte van die finansiering van die 

welsynstelsel (securite sociale), en dat die ministers van Nywerheid en 

Buitelandse Sake mekaar gekonfronteer het oor die herstrukturering van die 

Fronse rekenaarbedryf. w' 

Gegewe die heterogene oard van regerings - wat gewissel het van kommuniste 

tot gematigde sosiaal-demokrate - was openbare dispute moontlik 

onvermydelik. Dit was ook waarskynlik meer sigbaar waar dit kwessies 

aangeroer het soos welsyn en die finansiering van die nasionaliseringstelsel (die 

gematigdes het een en vyftig persent staatsbeheer voorgestaan en die 

bittereinders honderd persent), die verkorting van die werkweek, die 

opeenvolgende loon- en prysbevriesings, en Frankryk se voortgesette deelname 

aan die Europese Monetere stelsel. 105 

Die geskille waarna in die vorige paragrawe verwys is, het die doeltreffendheid 

van die regering aan bande gele en sy beeld skade berokken, met die gevolg 

dot die president by verskeie geleenthede groter samehorigheid bepleit het. In 

die regse regering van Chirac (1986 tot 1988) het die verdeeldheid vergroot 

namate die verkiesings nader gekom het aangesien hulle ten gunste van die 

presldentskap was: die partye van die regerende koalisie het gedurig 

gemaneuvreer ter wille van politieke voordeel en die spanning wat daardeur 

veroorsaak is, is onvermydelik op regeringsvlak gevoel. 106 

Die skouspelagtigste geval van interne regeringsmeningsverskil was die 

hantering van 'n studente-opstand in November en Desember 1986, toe 

sommige ministers openlik versoek het dot die wet wot die betogings ontketen 

het, teruggetrek moes word. sommige die afskaffing van klousules aanbeveel 

het, en ander gepleit het dat die wet in geheel behou moes word. 10
' 

Die geskille binne die regering het nog altyd gewentel om 

persoonlikheidsverskille, beleidsverskille of terreine van bevoegdheid. Dit mag 

wees dat die ge'instituslonaliseerde spanning of selfs wrywing tussen die ministers, 

6f die president 6f die eerste minister beter in stoat stel om beheer oor hulle ult 

te oefen, geskoei op die eeue oue beginsel dat 'n verdeelde groep makliker 

'°'Wright, The Government and Politics of France, p. 96: Conseiller technique, Persoonlike 
onderhoud. Ministerie van Finansies, Parys, 1 O Februarle 1987 (kyk no Aanhangsel l ). 
'°'Wright. The Government and Politics of France. p. 96. 
""Wright. The Government and PoliNcs of France. p. 97. 
'°'Wright. The Government and Po/iNcs of France. p. 97. 
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regeer word as een wot 'n verenigde front voorhou. Tog kan voortdurende 

spanning en onenigheid lel tot weifeling en selfs magteloosheid. Dit is beslis tot 

nadeel van die samehorigheid en die beeld van die regerende span. sowel as 

skadelik vir beleidbepaling. een van die belangrikste probleme van die Vyfde 

Republiek. 

Cabinets sien deur voortdurende skakeling met ander cabinets toe dot. indien 

door onenigheid of beleidsverskille tussen ministers ontstaan of selfs potensieel 

kan ontwikkel, hulle onderling hierdie probleemsituasies oplos deur hulle 

betrokke ministers se standpunt te verduidelik en samewerking te probeer 

bewerkstellig. 

Selfs wot die cabinets van die president en die eerste minister betref, is dit 

aangevoer dot die president se cabinet die eerste minister se cabinet van ver 

of dophou, en dot die eerste minister se cabinet die ministers se cabinets van 

naderby bekyk. "" 

Hoewel die meeste ministers wel met hulle kollegas skakel. dikwels op informele 

vlak, vind voorafgaande onderhandeling oor 'politieke' sake en dikwels ook 

die oplossing van bepaalde probleme, op die vlak van die cabinets plaas. 

Dikwels is dit makliker om 'n probleem op die vlak op te los as op ministeriele 

vlak. Hierdie aangeleentheid word in hoofstuk agt bespreek. 

As gevolg van die nouer samewerking oor politleke probleme, het cabinets ook 

nouer saamgewerk om administratiewe probleme die hoof te bled, ongeag of 

die probleem wot hulle die hoof moes bied van 'n bykans onoplosbare aard vir 

die cabinets was al don nie. 1"' Hierdie aangeleentheid word ook in hoofstuk 

agt bespreek. 

Op meer formele vlak het beide die lede van die cabinets en die amptenare 

van die ministerie die voorafgaande vergaderings van die comites 

interministeriels by die Hotel Matignon bygewoon. Meestal is dit die directeur de 

cabinet wot besluit wie die vergadering bywoon, moor soms word instruksies 

direk van die eerste minister se cabinet of ontvang oor wie die vergadering 

moet bywoon. Dikwels is die keuse van persone wot die vergaderings sol 

bywoon, van belong aangesien dit kan bepaal watter beleid aan die 

'
08 Boussard, Persoonlike onderhoud. 9 Mel 1989. 

'
09Chefde cabinet. Persoonlike onderhoud, Ministerie van Kultuursake. Parys, 24 April 1989 (kyk na 

Aanhangsel l ). 
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vergadering voorgele word - 'n aspek wot selde die oog van die eerste minister 

se cabinetontglip! Dit is nie altyd goeie beleid vir 'n minister om slegs lede van 

die cabinets no die vergaderings te stuur nie; een van die redes vir Chalandon 

se ongewildheid by die president was juis die feit dot hy nooit lede van sy 

ministerie no vergaderings van die comites interministeriels gestuur het nie. 110 

Ministers word gewoonlik deur 'n lid van hulle cabinets vergesel wanneer hulle 

vergaderings van die comites interministeriels by die Elysee of die Hotel 

Matignon bywoon. hoewel amptenare van die ministeries hulle dikwels vergesel 

as die onderwerp onder bespreking tegnies of kompleks van aard is. 

3.6 MINISTERS EN HUL MINISTERIES 

Dit is grondwetlik in Frankryk bepaal dot die minister die hoof van 'n ministerie is. 

Hy is verantwoordelik vir die doeltreffende verloop van sake in sy ministerie; vir 

oorhoofse beleidbepaling (op voorwaarde dot die beleid nie in teenstelling is 

met die van die regering nie). en vir die uitvoering van sy beleid. "Sa tache a 
l'interieur de son ministere est de contr61e, d'arbitrage et d'impulsion." 111 

Ministers verskil in houding teenoor die amptenare in die ministerie; ten slegste 

heers 'n gevoel van wantroue en vyandelikheid teenoor die amptenare en ten 

beste is hulle van mening dot die amptenare onbevoeg is om hulle standpunt 

te verstaan. Dot dit nie noodwendlg die geval is nie, is irrelevant, aangesien dit 

die minister se beskouing van die amptenare in die ministerie is wot belangrik is. 

Hulle is volgens sy opinie moontlik ook onbevoeg om die administratiewe 

standpunt te begryp. 112 Op die heel basiese vlak beskou, is dit die mening dot 

die cabinet bydra om probleme te oorkom, soos blyk uit die volgende 

opmerking van Debre: 

"La complexite des problemes d'une part mais aussi le sentiment d'autre part. 
d'ailleurs justifie. que I' administration a so propre reponse qui n'est pas celle 
des ministres. exigent de cet entourage qui doit avoir par so capacite 
intellectuelle. les possibilites de dialogue avec l'administratlon et qui doit etre 
pour le ministre par so fidelite politique. non seulement un outil d'information 

110C. Gremlon. La Prise de decision dons /'administration Frani;;aise. Parys: Centre National de 
Recherche Scientifique. 1989. 
'

11 R. Buron. LeP/usBeaudesMetrers, Parys: Pion, 1963. p. 179. 
'"Chardon het die teenoorgesteide menlng gehad: sy menings word uiteengesit in 'n versameling 
toesprake in H. Chardon, Le Pouvoir adminlstratif, Parys: Perrin, 1961. 
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objective, mais aussi le rouage necessaire pour veiller a ce que les decisions du 
ministre soient executees dons l'esprit qu'il a souhaite." 113 

'n Ander minister, Robert Buron, maak 'n soortgelyke stelling: 

"En presence de la complexite des problemes qui se posent aujourd'hui, celui 
qui a le pouvoir de decision a besoin de collaborateurs devoues a sa 
personne, qui fassent la contre-epreuve des propos de I' administration. quand, 
par chance. elles sont uniques, preparent les arbitrages et solent a l'ecoute de 
l'exterieur." 114 

Alie ministers maak stoat op hulle cabinets om te skakel tussen hulle en die 

services en om as 'n koordinerende instelling in die ministerie op te tree. Aon die 

een kant verduidelik die cabinet die minister se beleid aan die ministerie, en 

aan die ander kant interpreteer hulle die standpunt van die amptenare aan 

die minister. Die wyse waarop cabinets die taak uitvoer, hang in 'n mate of 

van die minister se houdlng jeens sy ministerie. 115 

Sommige ministers, soos Pisani, Jacques Duhamel. Debre, Michel Poniatowski, 

Rene Manary, Fran9ois Guillaume en Edouard Balladur, het relatief gesproke 

taamlik nou met hulle amptenare saamgewerk deur hulle beleid aan hulle te 

verduidelik en In sommige gevalle hulle advies te volg. Ander ministers. soos 

Malraux, Roger Frey, Boulin, Chirac, Chalandon, Lang, Claude Evin en Jospin, 

het nle veel vertroue in hulle amptenare gehad nie en het hoofsaaklik deur hul 

cabinets met hulle gewerk. Tussen die twee groepe le die meerderheld ministers 

wot, byvoorbeeld, met een of twee besondere directeurs van die directions in 

die ministerie werk - mense wot hy selfs binne semi-cabinetsverband mag 

benut- afhangende van sy vertroue in hulle bevoegdheid. 116 

3.6. l BESTUURVAN DIE MINISTERIE 

Ministers stel in die algemeen nie belong in die daaglikse bestuur en minder 

belangrike hervormings in hulle ministeries nie. Die directeurs word gewoonlik 

vrye teuels gegee om hulle eie diskresie te gebruik. '" 

113M. Debra. Une certaine /dee de la France. Parys: Fayard. 1972. 
"'Buron. Le Plus Beau des Meffers, p. 182. 
'" J. Siwek-Pouydesseau. Les Personnels de direction des ministeres, Parys: Armand Colin, 1969, p. 
168; Fran<;:oise Dreyfus. Les Cabinets Ministeriels: Du politique a la gestion administrative, in Les 
Elites Socia/isles Au Pouvoir, p. 86. 
'"Die directeur is in verskeie gevalle 'n voormalige lid van 'n cabinet. Dit moet ook in gedagte 
gehou word dot dlt dikwels ook ander faktore as die minister se styl is wot horn verhoed om nou 
met sy amptenare in die ministerie saam le werk. Byvoorbeeld, die ministers van Buitelandse Sake 
en Finansies is dikwels te besig om met die amptenare saam te werk. Hlerdle aspek word in 
hoofstuk vier behandel. 
117Vgl. Siwek-Pouydesseau. Les Personnels de direction des ministeres. p. 202. 
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Die meeste directeurs wat tydens onderhoude ondervra is, het verklaar dot 

hulle relatief gesproke vry was om hulle directions en afdelings te bestuur en 

hervormings no goeddunke deur te voer, op voorwaarde dot hulle nie die 

perke wot deur die minister en sy cabinet bepaal is, oorskry nie. 'n Minister mag 

in die bestuur van sy ministerie ingryp indien konflik tussen die onderskeie 

directeurs ontstaan. In so 'n geval word die taak om te arbitreer soms aan die 

cabinet gedelegeer. maar gewoonlik sol die minister self arbitreer en sy oordeel 

sal op die advies van sy cabinet gebaseer wees. Die hooftaak van die cabinet 

is om sorg te dra dot konflik nie ontstaan nie. In sommlge gevalle kan die 

cabinet 'n potensiele konfliksltuasie tussen verskillende directions in 'n ministerie 

aanvuur as hulle self intree om die konflik op te los. 'n Directeur het verduidelik 

dot as die konflik belangrik genoeg is om die cabinet te bereik, is dit belangrik 

genoeg vir die minister om in te tree. Tog is dit nie altyd die geval nie. 118 

lndien die hervorming van 'n ministerie deel is van die minister se beleid, sol die 

minister vanselfsprekend ingryp in die bestuur van sy ministerie. Pisani, minister 

van Landbou vanaf 1961 tot 1966, het die directions van sy minlsterie 

geherstruktureer en het gepoog om die hele corps te hervorm in belde die 

sentrale en die services exterieurs van die Minlsterie van Landbou. Dit was deel 

van sy program om die beleidmakende kanale van die ministerie te verbeter 

sodat dit toegerus sou wees om die destydse Franse landboukrisis te hanteer. 119 

Hoewel hy nie heeltemal suksesvol was nie, het hy bewys dot die dryfkrag van 

'n minister 'n deurslaggewende rol kan speel by die aanvaardlng van 'n 

beleid, ongeag die aard van die cabinet of die teenkanting van die services.'"" 

3.6.2 BELEIDSAANGELEENTHEDE IN 'N MINISTERIE 

In die meeste gevalle sol 'n minister konsepwetgewing opstel in samewerking 

met sy cabinet. Advies oor tegniese besonderhede sol deur die directions in die 

ministerie verskaf word. In sommige gevalle sol 'n minister die cabinet, die 

directions, sowel as die services aanmoedig om nuwe wetgewing voor te stel, 

hoewel meer voorstelle vir omvangryker hervormings deur die eerste minister 

'" Directeur de cabinet. Persoonlike onderhoud, Ministerie van Gesondheld. Parys. 4 Mel 1989 (kyk 
no Aanhangsel l ). 
"'Michel Ceplde & Gerard Weil. L'Agriculture. Parys: Armand Colin. 1975. pp. 23-28. 
129Vir ·n meer volledige ontleding kyk no Yves Tavernier. La Reforme du Ministers de I' Agriculture, 
Revue Franr;:aise de Science Politique. 17. 1967. 
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gemaak word. Projets de decret(ontwerp-dekrete) word deur die cabinet, die 

directions en die seNices opgestel. ni 

Jospin het in 1989 daarop aangedring dot alle projets de decret deur die 

ministerie onder die toesig van die cabinet opgestel moes word In dieselfde 

jaar het Beregovoy se cabinet dikwels die opstel van decrets onderneem, wot 

soms heeltemal deur die ministerie hersien moes word in die vorm van circulaires. 

Dit het tot heelwat antagonisme tussen die cabinet en die seNices aanleiding 

gegee. 122 

In die geheel is die toesig oor die uitvoering van beleid aan die directions In die 

ministerie oorgelaat; die meeste directeurs en sous-directeurs (adjunk

direkteure) beskou dit as hulle domaine reseNe.'" Onder dringende politleke 

omstandighede, mag dit gebeur dot 'n lid van die cabinet druk op die 

directions in die ministerie toepas om te verseker dot bepaalde beleid 

deurgevoer word, moor in die algemeen het die traagheid van die 

'administratiewe masjien' veroorsaak dot die ministers en die cabinets reeds in 

ander poste was teen die tyd dot hulle beleid van krag geword het. Dit wil 

egter voorkom of hierdie traagheid soms 'n doelbewuste poging aan die kant 

van die directions was om die beleid van die ministers teen te werk. 124 

3.7 MINISTERS EN DIE PARLEMENT 

'n Minister se skakeling met die Parlement vind hoofsaaklik op twee terrelne 

plaas. Eerstens, op 'n algemene vlak het die meeste ministers met individuele 

deputes en parlementere groepe te doen om parlementere ondersteuning te 

wen. Tweedens, het alle ministers direkte skakeling met die Parlement 

aangesien alle wetgewing wat hulle ministeries raak, deur die Parlement 

goedgekeur moet word. 125 

Die meeste ministers erken die noodsaaklikheid van goeie verhoudinge met die 

Parlement maar hierdie verhoudinge het verander van die gedurige 

"'Gremion. Lo Prise de decision dons /'administration Froni;:oise. p. 188. 
"'Conseiller technique, Persoonlike onderhoud. Ministerie van Finansies, Parys, 20 April 1989 (kyk no 
Aanhangsel l). 
'"Charles Debbosch. L 'Administration au pouvoir: fonctionnaires et polltlques sous lo II' 
Republique. Parys:Calmann-Levy, 1969, pp. 128-131: Didier Maus. Les Grands Textes de Jo Protique 
lnstitutionnel/e de la II' Republique. Parys: Documentation Frani;:aise, 1990, p. 201. 
'"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud. 20 April 1989. 
"'M. Poniatowski, Cortes surlo table. Parys: Pion. 1972. pp. 118-120. 
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onderhandeling van ministers onder die Vierde Republiek om as deputes hulle 

setels te behou, tot 'n meer subtiele, laeprofiel verhouding om die steun van die 

majorite onder die Vyfde Republiek te wen. Onder die losse partystelsel en die 

swak uitvoerende gesag van die Vierde Republiek was ministers relatief vry om 

politieke koalisies te vorm en met belangegroepe en deputes te onderhandel. 

Om die waarheid te se, was dit 'n regime wat vir ministers baie onstabiel was, 

maar wat die enigste manier was waarop ministers die voortdurende 

regeringskommelinge en neerlae kon oorleef. 126 

Ministers is nie verplig om debatte in die Parlement byte woon nie, hoewel hulle 

gewoonlik teenwoordig is as wetgewing rakende hulle ministeries bespreek 

word. Min ministers het egter genoegsame tyd of geleentheid om in die 

Parlement deur te bring, hoewel sommige 'politieke' ministers, soos byvoorbeeld 

Frey en Bou I in, geglo het dat dit voordelig was om van tyd tot tyd parlementere 

sittings byte woon. 127 

Een minister met wie 'n onderhoud gevoer is, het tydens 'n studie oor ministers 

ondervind dat dit 'goeie beleld' was om een maal per week by die assemblee 

nationa/e se kafeteria te eet, en om twee uur per week in die Parlement deur 

te bring omdat dit voordelig was om 'gesien' te word en met die deputes te 

gesels. Ministers is minder dikwels in die senaat opgemerk. 128 

Beide geskrewe en gesproke vrae kon deur individuele deputes en 

parlementere groepe aan ministers gestel word. Geskrewe vrae is gewoonlik 

deur die ministerie beantwoord, dikwels no 'n long verloop van tyd. 

Vrydagmiddae was oudergewoonte vraetyd, wanneer die meerderheld 

deputes teruggekeer het na hulle kiesafdelings, met die gevolglike gebrek aan 

belangstelling en politieke relevansie. 129 Chaban-Delmas het die situasie 

probeer regstel deur in 1970 die vraetyd te verskuif en van 'n nuwe metode 

gebruik te maak, naamlik 'n questions d'actualite (vraesessie). Ministers is 

aangemoedig om dit by te woon en om kort relevante vrae, wat deur die 

deputes gestel is, te beantwoord, maar hierdie paging was minder suksesvol. 

Ministers het dikwels reguit antwoorde vermy deur die stelling te maak dat 'n 

"'Philip M. Williams. Crisis and Compromise: Politics in the Fourth Republic, London: Longman, 1972; 
Fronc;:oise Giraud. Lo Comedie du Pouvoir, Porys: Fayard, 1977, p. 49. 
127 Jeon-Luc Parodi, Les Rapports entre le Legislatif et l'Executif sous la Cinquieme Republique, Porys: 
Fondotion Notionole des Sciences Politiques, 1962; Chenot, Etre Ministre, p. 110. 
""Chenot, Etre Ministre. p. 112. 
"'Parodi, Les Rapports entre le Legislatif et l'Executif .. ., p. 115. 
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'verklaring binnekort deur die regering uitgereik sal word', of dat 'n 'geskrewe 

verslag binnekort volg'. '30 

3.7.1 ATTACHES PARLEMENTAIRES131 

Die meeste ministers het vir hulle gebrekkige belangstelling in die Parlement 

probeer vergoed deur 'n cabinetslid as huile attache parlementaire 

(parlementere verteenwoordiger) aan te stel. Een van die belangrikste funksies 

van die attaches parlementaires is om te verseker dat hulle ministers se 

wetsontwerpe so effektief moontlik hanteer word. Die volgende aanhaling 

beeld die rol van 'n attache par/ementaire uit: 

"'n Attache parlementaire is tradisioneel 'n waarnemer in sy veld, die 
assemblee nationale of die senaat hy moet in kontak met die parlementslede 
wees, hy moet te alle tye weet hoe gewild sy minister onder die 'gemiddelde 
parlementslid' is, hy moet die sensitiwiteit van die deputes ten opsigte van 
spesifieke tegniese kwessies no waarde skat sowel as hulle lnstinkmatige 
reaksies op vertragings of nalatigheid veroorsaak deur ·n spesifieke tegniese 
direktoraat, hul ge'irriteerdheid oor die ontoereikendheid van 'n bepaalde 
kategorie van instellings (kleuterskole of mediese opleidingsinstansies) of onrus 
in hoerskole. Die gemoedstoestand van 'n attache parlementaire wissel en dit is 
'n noodsaaklike, komplekse onderwerp van waarneming wot kan help met 
besluitneming of met die bespoediging van 'n hervorming: die minister moet tot 
in die fynste besonderhede op die hoogte gehou word van al die wisselings in 
die parlementere sameloop van omstandighede. 

"Die attache parlementaire se deelname aan die opstel van 'n wetsontwerp 
behels dot hy moet sorg dot die opgestelde wetsontwerp ingesluit Is in die 
agenda van die sitting; hy sien toe dot 'goeie' rapporteurs aangestel word, hy 
stel kontak door tussen laasgenoemdes en die tegnlese adviseurs of directeurs, 
hy steek voelers uit na deputes - veral deputes wot in daardie sektor spesialiseer 
- oor enige wysigings wot hulle dalk mag voorstel. hy bly op die hoogte van 
komplotte wot gesmee word, so gou die wetsontwerp bekend gemaak word, 
om die een of ander bepaling wot 'n drukgroep ontevrede maak, tee te staan; 
hy evalueer die reaksies van die 'gemiddelde' depute en van die 
groepsekretariate; hy voorsien wot sol gebeur en wot nie aanvaar sol word nie; 
indien nodig reel hy vir rapporteurs om saam te vergader, of die rapporteurs 
van komitees (of sekere lede van komitees) en die minister en sy raadgewers 
om konflikte uit te stryk, om struikelblokke of 'misverstande' uit die weg te ruim, 
om hierdle of daardie versekering te bewerkstellig, ens. Hy moet ook met die 
minister samesprekings voer oor watter wysigings toegelaat kan word om deur 
te goon 'om die deputes gelukkig te hou', en watter geweier moet word, selfs 

''°Chaban-Delmas. L'Ardeur, pp. 62-66. 
"'Die rol van die attaches parlementaires word in hierdie hoofstuk vanuit 'n politieke hoek beskou 
omdat dlt 'n belangrike meganisme is waardeur 'n minister se verhoudinge met die Parlement 
bewerkstellig ward. In hoofstuk agt word weereens no die rol van allacMs parlementaires gekyk 
om die pos In konteks met die organisasie en werkverdeling van 'n cabinette plaas. 
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by wyse van 'n eenparige stem indien nodig. Hy adviseer sy minister in verband 
met sy taktiek tydens sittings; hy beywer horn vir die samewerking van 
parlementere verslaggewers en hy moet uitvind watter basiese argumente die 
ondersteuning van die 'gemiddelde' depute sol verseker sodat hy horn by die 
minister sol skaar. "132 

'n Attache parlementaire met wie door 'n onderhoud gevoer Is, het beweer 

dot hulle belangrikste taak is om toe te sien dot die ministers se wetsvoorstelle so 

spoedig moontlik en, indien moontlik, in ongewysigde vorm deur beide hulse in 

die Parlement goedgekeur word, osook om toe te sien dot door genoegsame 

steun vir die algemene beleid van die minister in die Parlement is. 135 Hierdie taak 

sluit heelwat voorbereiding in, in die besonder die uitvoer van taktvolle druk 

vooraf op lede van die Parlement. 

Die attache parlementaire behou kontak met die betrokke komitee in elke 

vergadering. Die lede van elke komitee kies 'n rapporteur ult potensiele 

rapporteurs wot deur elke party aangewys is. Dit wil voorkom asof door noue 

samewerking tussen die attaches parlementaires en die amptelike keurders 

van rapporteurs onder die meerderheidsparty is. Een attoche porlementoire 

het beweer dat sy altyd gepaste rapporteurs voorgestel het aan die keurder vir 

wetgewing afkomstig van hoar ministerie. Die keurder het hoar ook dikwels om 

road gevra. Sy het hoar keuses gemaak op grond van die bekwaomheid en 

die politieke neigings van die depute. en dit is vier ult die vyf keer aanvaar. 

Hoewel die rapporteur die wetsontwerp sou kritiseer. sou die gevolgtekking 

gunstig beskou word, aangesien dit sou verseker dot die wetsontwerp nie te 

veel gewysig of gekritiseer word nie. 134 

Die ottache porlementoire bring heelwat tyd in die Parlement deur om 

ministers se standpunte oan deputes te verklaar. Hulle dien as 'n onmlsbare 

skakel tussen die ministers en die Parlement. 135 Door word weer In hoofstuk agt 

no hierdle aangleentheid gekyk. 

3.7.2 VERHOUDINGE MET DEPUTES 

Die effektiefste wyse waarop ·n minister parlementere steun en reaksie op 

politieke else kan kry, is deur sy verhouding met die individuele deputes buite 

132Aongehaal uit Anoniem, Lettre a un aml Anglais: Sur les attaches parlementaires. La Revue 
Administrative. 25(2), 1972. pp. 15-18 (skrywer se vertaling). 
"'Attachee parlementaire. Persoonlike onderhoud, Ministerie van Landbou. Parys, 5 Februarie 1987 
(kyk no Aanhangsel 1). 
"'Attachee parlementaire. Persoonlike onderhoud, 5 Februarie 1987. 
1"Attachee parlementaire. Persoonlike onderhoud, 5 Februarle 1987. 
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die Parlement. Die totstandkoming van "n sterk meerderheid het nie die 

behoefte vir gunste en ingryping deur deputes verminder nie. 136 

lnderdaad het die druk wot die Parlement as politieke instelling kortgekom het, 

verskuif no die meerderheidsparty as 'n geheel of no nie-amptelike kanale. Die 

Parlement se ware invloed le agter die skerms, omdat ministers dikwels meer 

ontvanklik is vir die informele druk van die 'meerderheid'. 137 

Deputes is gedurig besig om met ministers te korrespondeer, of om hulle 

persoonlik te nader om te versoek dot die minister ingryp namens hulle kiesers, 

hulle parlementere groepe of, in sommige gevalle, drukgroepe. 

" ... (C)haque depute, chaque senateur a ses demandes. ses exigences meme -
un college, un h6pital, une eglise a restaurer, un protege a faire avancer et 
I' intervention est chose rituelle, acceptee comme telle par !es bureaux, elevee 
en institution (on specialise !es fonctionnaires pour rassurer !es demandeurs, on 
dresse des fichiers, des repertoires, des sommiers); c' est la un role necessaire du 
depute qui est l'intercesseur tout nature! de la province, des petits, des bourgs 
oublies et des instituteurs ruraux ... " 136 

Hierdie interventions (ingryplngs) in die normale gang van sake, wissel vanaf 

eenvoudige versoeke vir spesiale inligting tot eise om politieke gunste. Deputes 

poog om die staatsdiens op verskillende vlakke te be'lnvloed. Hulle sol die 

seNices of enlge lid van die cabinet aanspreek. Attaches parlementaires is 

egter deur sommige deputes as taamlik oneffektief beskou ten opsigte van 

ingryping in die ministeries, en selfs ten opsigte van bei'nvloeding van die 

minister. 139 

Gedurende die Vyfde Republiek het deputes in 'n toenemende mate druk op 

die eerste minister en sy cabinet probeer uitoefen. As 'n reel raai ministers hulle 

amptenare af om deputes te ontmoet, hoewel dit steeds soms plaasvind. 

Ministers verskil in hulle ontvangs van deputes; daar Is ook verskillende redes 

waarom hulle deputes ontvang. 'Politieke' ministers ag dit belangrik om 

deputes te woord te staan, waar nie-'politieke' ministers dit nie as 'n belangrike 

deel van hulle taak reken nie. Door kan egter geensins veralgemeen word nie, 

aangesien een van die 'spesialis'-ministers met wie door 'n onderhoud tydens 

'n studie oor ministers gevoer is, aangevoer het dot hy altyd deputes persoonlik 

te woord gestaan het voordat hy hulle na sy cabinet of die amptenare in sy 

'" J. Masclet Un Depute. pour quoi faire?, Parys: Presses Universitaires de France, 1982, p. 92. 
"'Attacheeparlementoire, Persoonlike onderhoud, 5 Februarie 1987. · 
"' Anonlem, Lettre a un ami Anglais, p. 15. 
"'Masclet, Un Depute. pour quoi faire?, p. 94. 
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ministerie verwys het. Die rede hiervoor was om 'n mate van ondersteuning In 

die Parlement te verseker, aangesien hy nie self 'n politikus was nie. '"' 

Geskrewe ingrypings word altyd aan die minister gerig en word gevolglik 

aanvanklik deur die cabinet behartig om te besluit no wie die aangeleentheid 

verwys moet word. Politieke vraagstukke word altyd deur die cabinet behortig, 

moor die meerderheid interventions word opgedra aan die amptenore in die 

ministerie. Die cabinet sol antwoorde aan die deputes opstel, gebaseer op die 

inligting wot deur die ministerie aan hulle verskaf is. Door moet in gedagte 

gehou word dot die meerderheid briewe van deputes handel oor 

ongerymdhede in openbore instellings, of versoeke om bepaalde inligting. Een 

directeur in 'n ministerie het aangevoer dot hy 9,000 intervensies per jaor vanaf 

deputes en drukgroepe hanteer het. '" 

3.8 MINISTERIELE VERHOUDINGE MET DIE PARLEMENT OOR 

WETGEWING 

Nadat wetsontwerpe opgestel en voorgele is aan die conseil des ministres vir 

bespreking en wysiging, en vir goedkeuring aan die conseil d'etat voorgele Is, 

word dit aan die Parlement voorgele. Artikel 43 van die Grondwet bepaal dot 

'n wetsontwerp 6f aan 'n vaste komitee 6f aan 'n ad hoc-komltee vir 

bespreking voorgele moet word voordat door in 'n voile sessie daoroor 

gedebatteer word. Dit het die gebruik geword gedurende die Vyfde Republiek 

om wetsontwerpe aan die eersgenoemde soort komitee voor te le.'"' 

As gevolg van 'n reaksie teen die vermenigvuldiging van spesiale komitees wot 

tot stand gebring is in ooreenstemming met belangegroepe in die Vierde 

Republiek, het die Grondwet van die Vyfde Republiek143 bepaal dot door slegs 

ses vaste komitees sol wees wot verantwoordelik Is vir: 

• finansies en ekonomiese sake; 

• buitelandse sake; 

'"Gaxie. lmmuables et Changeants .... p. 26. 
141 Directeur. Persoonlike onderhoud, 5 Februarie 1987. Mlnisterie van Naslonale Opvoeding, Parys. 
(Kyk no Aanhangsel 1.) 
"'France. The French Constitution of 7958. (French Text and English Translation), New York: 
Ambassade de France, Service de Presse et d'lnformation. (n.d.), art. 43. 
"'France, The French Constitution of 1958, art. 43. 



Hoofstuk 3 Bladsy 114 

• nasionale verdediging; 

• grondwetlike. wetgewende en administratiewe sake; 

• produksie en handel: en 

• kulturele, gesins- en soi;iale sake."' 

Die eerste vier komitees bestaan elk uit sestig lede, en die laasgenoemde twee 

het elk tussen negentig en honderd en twintig lede. Setels in die komitees is 

verdeel tussen die partye in rangorde van hulle belangrikheid in die Parlement. 

Die komitees vir finansies, buitelandse sake en verdediging beskik oor 'n 

beperkte verwysingsveld, terwyl die ander drie elk 'n wye spektrum van 

probleme hanteer, byvoorbeeld die komitee van produksie en handel wot alle 

nywerheids-, vervoer-, en handelsake behartig. Die uitgebreide aard van die 

took van sommige komitees het veral aan die begin van die Vyfde Republiek 

aanleiding gegee tot die ontstaan van addisionele spesiale komitees, moor 

aangesien afwesigheid in die Parlement toegeneem het. het die permanente 

komitees meer gespesialiseerd geraak omdat slegs deputes wot belong gestel 

het in 'n spesifieke wetsontwerp, die vergaderings bygewoon het.'45 

Elke komitee moet 'n rapporteur kies wot 'n verslag opstel oor die wetsontwerp 

onder bespreking. Die komitees kan 'n beroep op beide staatsamptenare en 

ministers doen om inligting te verskaf. Hulle kan egter nie op adviseurs in die 

privaatsektor staatmaak nie. Staatsamptenare het die toestemming van die 

minister nodig, en ministers het die toestemming van die eerste minister nodig 

voordat hulle voor 'n komitee mag verskyn. '"" 

In albei gevalle is toestemming gewoonlik toegestaan, moor geskrewe verslae is 

dikwels ingedien in plaas van 'n persoonllke verskyning. Die komitee se take is 

bemoeilik deur 'n tekort aan tyd en gespesialiseerde kennis, en hulle is verder 

ingekort, soos vroeer in hoofstuk twee gestel, deur die beperking op wysigings 

wot in die Grondwet bepaal is, veral op wetgewing afkomstig van die regering. 

Kortliks gestel, 'n komitee se funksie is dikwels ingeperk tot die van 'n blote 

rubberstempel."' 

'"Wright. The Government and Politics of France. p. 138. 
'"Wright. The Government and Politics of France. p. 138; Masclet Un Depute, pour quoi faire?. p. 
104. 
'"Andre Laurens, Le Travail en Commission. Le Monde, 8-9 Oktober 1967. Hlerdie artikel Is die vierde 
in 'n reeks 'Le Metier d'un depute', wot in Le Monde verskyn het vanaf 4-10 Oktober 1967. Twee 
ander kritiese beskouings oar die rol van parlementere komitees verskyn in Charles Roig, 
L'Evolution du Parlement en 1959, in Elude sur le Parlement de la Cinquieme Republique, redakteur 
Elaine Guichard-Ayoub, Parys: Fayard, 1967, pp. 95-96; A. Chardernegor, Un Parlement Pour Quoi 
Faire?. Parys: Armand Colin, 1967, pp, 92-97; kyk oak na Franc;:oise Dreyfus & Franc;:ois D' Arey, Les 
Institutions Politiques et Administratives de la France. Parys: Economica. 1989, p. 216. 
'"Laurens, Le Travail en Commission. 
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Die meeste ministers sien die noodsaaklikheid in van goeie verhoudinge met die 

parlementere komitees, omdat hulle 'n stop in die wetgewende proses 

verteenwoordig. Nadat beide huise en die komitee 'n wetsontwerp bespreek 

het, word die wetsontwerp in die assemblee nationale bespreek. 'n Ministeriele 

verkloring open die debat, waarna die verslag van die komitee volg, en 

wysigings wot aangebring is, word daarna aan die assemblee nationale 

voorgele. Tydens die debat kan door 'n beroep op die minister gedoen word 

om 'n verduideliking te gee van sekere detail in die wetsontwerp of om sy 

beleid te verklaor. '"" 

Wysigings kan deur deputes en senatore voorgestel word, moor die betrokke 

regering van die Vyfde Republiek het die reg om die finale stem oor 'n 

wetsontwerp of te dwing met slegs die wysigings wot hulle bereid is om te 

aanvaor. As door geen ooreenkoms bereik word na die bespreking nie, kan 

die regering 'n komitee aanstel, bestaande ult sewe lede van elke huis, om die 

konflik op te los. As laaste uitweg word die regering. soos vroeer gestel, deur die 

Grondwet gemagtig om 'n beslissende stem oor die wetsontwerp uit te bring.''° 

Hoewel die porlementere komitees, asook die vrae en die debatte geen 

werklike bedreiging vir die posisie en standpunt van die minister inhou nie, 

neem die meeste ministers hierdie gedeelte van hulle werk ernstig op, hoewel 

die meeste van die voorbereiding die verantwoordelikheid van die attaches 

par/ementaires is. 

Attaches parlementaires word toegelaat om teenwoordlg te wees by die sitting 

van die parlementere komitees, moor hulle word nie toegelaat om aan die 

debat deel te neem nie. Hulle took is om voor en na die tyd met die deputes 

wot op die komitees dien, te praat om die politieke klimaat te beoordeel, ten 

einde 'n skatting te maak van die steun wot die betrokke wetsontwerp genlet. 

Hulle maak aantekenings gedurende die sitting van die komitee om sodoende 

die minister op hoogte te hou van die porlementere opinie tydens die 

komiteestadium. As die wetsontwerp eers in die komiteestadium goedgekeur is, 

word dit ten voile gedebatteer in 'n voile sessie. Die attaches parlementaires is 

altyd teenwoordig wanneer wette rakende hul minister onder bespreking is.'"' 

"'Dreyfus & D'Arcy. Les Institutions Politiques et Admlnlstratives de fa France. pp. 216-218. 
'"Dreyfus & D"Arcy. Les Institutions Politiques et Administratives de fa France. pp. 216-218; kyk no 
punt 2.3.4.6. 
150 Attache parlementaire, Persoonlike onderhoud, Ministerie van Landbou, Parys, 9 Februarle 1987 
(kyk no Aanhongsel l ). 
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3.9 POLITIEKE BELANGSTELLINGS VAN MINISTERS 

Volgens die sogenaamde onverenigbaarheidsreel, soos reeds in die vorige 

hoofstuk aangedui, en uitgedruk in Artikel 23 van die Grondwet, word 'n 

minister verplig om, sodra hy 'n portefeulje bekom, afstand te doen van sy 

parlementere setel, sowel as enige amp wot hy in die privaat- of openbare 

sektor mag beklee. 15
' 

Artikel 23 is eerstens daargestel om ministers te beskerm teen die politieke druk 

wot hulle partye en kiesafdelings op hulle kan uitoefen, en tweedens, om 

onstabiliteit in die regering te voorkom, aangesien De Gaulle van mening was 

dot deputes minder in stoat daartoe sou wees om die regering omver te werp 

met die hoop om 'n bepaalde amp te verkry.' 52 

Die voordele wot voorsien is deur die verwydering van ministers uit die 

Parlement is nie in die geheel bereik nie. Volgens Artikel 25 van die Grondwet 

word ministers in die Parlement vervang vir die voile duur van daardie 

Parlement deur suppleants wot vir dieselfde tydperk as die minister verkies is. In 

die meerderheid gevalle slaag die minister daarin om weer sy posisie in die 

Parlement in te neem wanneer hy sy ministeriele amp verloor, hoewel dit nie 

altyd die geval was nie. In Junie 1969, byvoorbeeld, het Couve de MuNille se 

plaasveNanger geweier om sy pos af te staan toe sy eerste ministerskap tot 'n 

einde gekom het. '53 

Die instelling van suppleants het geensins die sensitiwiteit van ministers vir die 

politieke en administratiewe behoeftes van hulle 'vorige' kiesafdelings 

verminder nie. Alie parlementere ministers het ten minste een cabinetslid, 

gewoonlik die chef de cabinet (hoof van die cabinet) wot die belange van 

die kiesafdeling' 54 op die hart dra. Boonop is alle lede van die cabinets ingestel 

op die behoeftes van die minister se kiesafdeling, soos die directeurs ten opsigte 

van die directions van die staatsdiens ook is. '55 

Die conseiller technique sol die helfte van sy tyd in die kiesafdeling werk, en sol 

veral in noue kontak met die supp/eant wees. Sy taak behels enersyds om die 

151 Kyk na punt 2.3.4.1. 
152Kyk na Wright, The Government and Politics of Fronce, p. 134. 
'"Wright, The Government and Politics of France, p. 134. 
'"Al die genoemde poste in 'n cabinet word in hoofstuk sewe beskryf. 
"'Conseiller technique, Persoonlike onderhoud, Ministerie van Ku~uursake, Parys, 24 April 1989 (kyk 
na Aanhangsel 1). 
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minister op die hoogte te hou van die politieke klimaat in die kiesafdeling, en 

andersyds om toe te sien dot die belange van die kiesafdeling op die hart 

gedra word deur die minister en sy seNices, om sodoende volgehoue steun vir 

die minister te verseker. Hy sol in die algemeen in samewerking met notables 

(plaaslike hooggeplaastes) en die prefet of sous-prefet van die kiesafdeling 

optree. 156 

Hoewel poste in die plaaslike politiek grootliks wissel, afhangende van die 

grootte en politieke belangrikheid van die mairie (munisipaliteit) of canton 

(kanton of wyk), eis elkeen 'n deel van die minister se tyd en aandag. Soos 

Robert Buron aandul: 

"S'il est parlementaire ... et songe a retrouver son mandat - ii re9oit un courrier 
abondant de so circonscription. Des visiteurs du departement se presentent. Le 
prefet et les chefs de service comptent sur son appui, la Chambre de 
Commerce, la cooperative agricole, les syndicats ouvriers lui demandent des 
interventions. II n'est pas question pour lui de prelever sur un agenda deja 
surcharge, le temps necessaire a toutes les sollicitations. II lui a fallu prevoir un ou 
deux deplacements officiels dons le departement, bloquer un jour chaque mois 
pour so mairie, offrir quelques dejeuners aux delegations de passage a Paris. II 
lui faudra en outre recevoir lui-meme les notabilites confirmees, meme si elles ne 
previennent qu'au dernier moment." 157 

Sommige ministers le groot klem op die behoefte om persoonlike kontak met 

plaaslike hooggeplaastes te maak; ander le slegs hoflikheidsbesoeke by hulle 

mairie of canton af, woon sommige van die vergaderings van die conseil 

general (verkose road van die departemenf) by, maar delegeer die 

meerderheid van hulle openbare skakelwerk aan 'n lid van hulle cabinet. 158 

Volgens Buron: 

"Pour le reste ii s'en remet a des proches collaborateurs, son ancien secretaire 
parlementaire, un ami qu'il fail venir du departement, souvent un sous-prefet 
qui y fut autrefois en poste, connaTt les obligations d'un 'grand homme' local et 
possede aussi les relations necessalres a la direction des affaires 
departementales et communales du ministre de l'interieur."159 

In die bree is die taak van die attache local (plaaslike verteenwoordiger) 

soortgelyk aan die van die kiesafdellng se attache en die pos is dikwels deur 

dieselfde persoon gevul. Die hooftaak is om verhoudinge tussen die minister en 

"'Conseiller technique, Persoonlike onderhoud. 24 April 1989. 
"'Buron, Le Plus Beau des Metiers, p. 177. 
"'Conseiller technique, Persoonlike onderhoud, 24 April 1989. 
'"Buron. Le Plus Beau des Metiers, p. 178. 
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sy plaaslike hooggeplaastes te fasiliteer en om te verseker dat 'n sekere mate 

van beplanning tot uitvoer kom."" 

Die groei van die meerderheidsparty as porlementere groep is nie vergesel deur. 

'n groei in die navorsingsfasiliteite en politieke bystand vir deputes en ministers 

nie. Die politieke portye staan nie hulp tydens publieke toesprake of in 

verkiesingstye aan ministers toe nie, en die took word aan die cabinets 

opgedro. Weereens goon die uitvoering hiervon ofhong van die kaliber van 

die minister, moor in sommige cabinets kom dit voor asof alle toesproke deur 

die minister se cabinetvoorberei is. 161 

3.10 SAMEVATTING EN EVALUERING 

Hoofstukke twee en drie het die raamwerk woarbinne die cabinet funksioneer, 

aongedui. Dit het nie net die aord van die minister se toke binne die politleke 

stelsel uitgestip nie, moor ook ministers se benadering tot hulle take en cabinets 

verduidelik en bespreek. 

Hoewel alle ministers bepoalde take het om uit te voer. het die klem in hierdie 

hoofstuk geval op die elemente wot op die studie van ministeriele cabinets 

betrekking het. Voorts is die hoeveelheid werk wot hulle aon cabinets delegeer 

ook beskryf omdat dit, en ook die klem wot hulle op die verskillende elemente 

van hulle werk le, aonsienlik verskil van minister tot minister. Door is aangedui 

hoe die styl, koliber en belange van bepaalde ministers van die Vyfde 

Republiek net so belangrik is in die bepaling van die aord van die werk wot 

hulle cabinets moet verrig, as die funksies wot hulle moet uitvoer. Eerstens, die 

styl, opleiding en agtergrond van die minister bepoal sy opvotting van sy werk. 

Tweedens, sol genoemde eienskoppe ook belangrik wees in die bepaling van 

die verwagtinge wot hy van sy cabinet koester en die wyse waorop hy sy 

cabinet benut. 

Die minister en sy cabinet se rol in beleidsaangeleenthede is aangedui, asook 

hoe die ministers se interpretasie van hul eie rol en gevolglik ook die rol van hul 

cabinets, die werksklimaat kan be'invloed. 

''°Conseiller technique, Persoonlike onderhoud. 24 April 1989. 
"'Conseil/er technique, Persoonlike onderhoud, 24 April 1989. 
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Die verskillende elemente van die minister se took as lid van 'n regerlngspan (le 

gouvememenf) en as hoof van 'n minlsterie, en die verantwoordelikheid vir die 

bestuur en beleidsaangeleenthede in 'n ministerie, is ook toegelig. 

Die minister se skakeling en verhouding met die Parlement oor wetgewing en 

die rol van die attaches parlementaires, wot die meeste van die skakeling 

bewerkstellig, is ook beskryf. Laastens is die politieke belangstellings van ministers 

beskou. 

Soos uit hierdie en die vorige hoofstuk afgelei kan word, sol die kenmerke, 

werkwyse en benadering van ministers uiteraard 'n invloed op die ministeriele 

cabinets he, soos veNolgens aangedui sol word. 

Die ontwikkeling van 'n relatief stabiele regime onder 'n oorheersende 

uitvoerende gesag hou tot dusver in die Vyfde Republiek aansienlike 

implikasies in vir individuele ministers. Die vertolking van die Vyfde Republiek se 

Grondwet het individuele ministers egter onder die toesig, en in sommige 

gevalle die noukeurige beheer, van die president en sy cabinet, sowel as die 

eerste minister en sy cabinet geplaas. Daarbenewens het die opkoms van 'n 

'meerderheidsregering' en die toenemende interministeriele aard van die 

meeste probleme daartoe gelei dot ministers en hul cabinets voortdurend in 

kontak met hulle kollegas in die regering moet wees. Die ultbreiding van die 

uitvoerende gesag en die versterking van die rol van die regering het ook die 

omvang en die regmatigheid van die eerste minister as leier van die regering 

verhoog, hoewel door geen konvensie van kollegialiteit is wot samehorlgheid in 

die regering kan afdwing nie. Dit is deur die netwerk van interministeriele 

vergaderings wot cabinets 'n baie belangrike rol in die koordinering van 

regeringswerk veNui. 

In die praktyk kom hierdie ontwikkelings hoofsaaklik daarop neer dot die 

president, die eerste minister en ministers se cabinets strategies 'n al hoe 

belangriker rol in die besluitnemingsproses speel. Die onreelmatige verhouding 

tussen die president en die eerste minister en die konflik waartoe dit soms lei, 

word in bepaalde gevalle op die vlak van die cabinets vererger: ministers se 

cabinets byt dikwels die spit of omdat die president en die eerste minister se 

cabinets so gretig is om hulle mag en gesag te loot geld. 

Die relatiewe (tog blyk dit dikwels oordrewe) samehorigheid van die regering 

gee ook aan die cabinets meer mag in interministeriele bedinging, ten koste 
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van die administrasie. Hoewel die meeste ministers - dikwels informeel - met hul 

kollegas kontak het, vind baie van die aanvanklike skakeling oor politieke 

kwessies, en in baie gevalle die werklike oplossing van probleme, op die vlak 

van die cabinets plaas. 'n Probleem word dikwels makliker in die camaraderie 

(kameraadskapllkheid) van die cabinets opgelos as op ministers- of 

administratiewe vlak. Hierdie aspek word in 'n latere hoofstuk weer 

aangespreek. Omdat door al hoe meer kontak rondom politieke probleme is, 

werk cabinets ook meer dikwels saam wot administratiewe probleme betref, 

ongeag of dit 'n administratiewe probleem is wot deur die amptenare in die 

ministerie na hulle verwys is. 

Ministers se verhouding met die Parlement het ook verander. Eerstens, is die 

Parlement as instelling in die Vyfde Republiek minder belangrik as wot dit in die 

Vierde Republiek was. Die regering het nou meer wetgewende bevoegdhede 

en ministers is nie meer s6 afhanklik van parlementere ondersteuning nie. Boie 

van die werk wot gewoonlik saam met die Parlement afgehandel word, word 

nou aan die attache parlementaire in 'n cabinet gedelegeer, Sy took is, 

metofories gesproke, hoofsaaklik om die politieke koors van die assemblee 

notionale te neem, om seker te maak dot die minister se wetgewing die 

assemblee nationale wel bereik en deurgevoer word. 

Ten spyte van die onverenigbaarheidsreel in die Grondwet - wot bepaal dot 

ministers hul parlementere setels moet prysgee wanneer hulle 'n ministeriele 

amp aanvaar en 'n plaasvervanger aanstel - stel die meeste ministers nog baie 

belong in hul opgesegde kiesafdeling. Alie 'politieke' ministers het minstens een 

cobinetslid, dikwels die chef de cabinet, wot met die belange van sy 

kiesafdeling gemoeid is. Daarbenewens is al die ander lede van die cabinet, 

indien die omstandighede dit sou vereis, ook op kiesafdelingsbehoeftes 

ingestel, soos dikwels ook met directeurs van die sentrale administrasie die geval 

is. Die meeste ministers het bande met die plaaslike politlek. Vir party ministers is 

dit belangrik om met plaaslike notables kontak te maak, terwyl die meeste 

ander bloot net simboliese besoeke bring aan hul mairie of canton en party 

van die vergaderings van die conseil general bywoon. Die grootste deel van 

die openbare skakelwerk word gewoonlik aan 'n lid van hul cabinet 

gedelegeer. 

Soos in ander Westerse demokrasiee is die inherente aard van die politieke 

stelsel maar net een van die beperkings waaraan ministers onderworpe is. Die 

persoonlikheid, vermoens en belangstellings van 'n minister sol gestalte gee aan 
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die manier waarop hy sy werk doen. Dit sol ook sy keuse van politieke 

raadgewers. die rol wot hulle vervul en selfs hulle belangrikheid in die politieke 

en administratiewe bestel bepaal. Die grootte, aard en status van die cabinet 

wissel dus grootliks. hoewel alle ministers in die Vyfde Republiek nog altyd oor 

kragtige en uitgebreide cabinets beskik het. 

Afgesien van die intrinsieke probleme in enige poging om die verwantskap 

tussen persoonlikheid en politiek te bestudeer. word 'n studie van die 

verwantskap tussen 'n minister en sy cabinet deur twee belangrike faktore 

gekompliseer. Eerstens is dit 'n dinamiese verwontskap. in die sin dot die minister 

self ook op sy beurt deur sy cabinet gevorm word. Tweedens is die verhouding 

tweeledig: die cabinet kan 6f die minister reflekteer en 'verhef', 6f horn aanvul 

en vir horn kompenseer. 

Ministers verskil in hulle beskouings teenoor amptenare in die ministeries. Hulle is 

meestal van mening dot amptenare onbevoeg is om hulle standpunt en 

beleid te verstaan. Dit is as gevolg van hierdie wantroue teenoor die 

administrasie dot ministers verkies om deur middel van hulle cabinets 

standpunte aan die administrasie te verduidelik. Dit is ook die gebruik dot die 

administrasie via die cabinet hulle standpunte aan die minister oordra. 

Cabinets wot nie deur 'n minister se politieke uitkyk besiel word nie, is gewoonlik 

swakker. Dit is een van die faktore wot daartoe bygedra het dot sommige 

cabinets in die Vyfde Republiek so burokraties is. Die meeste lede van cabinets 

wil lojaal bly aan die minister en aan sy beleid uitvoering gee. Hierdie verskynsel 

word in hoofstuk agt beskryf. 

Cabinets is tegelykertyd die produk en die weerspieeling van die Franse 

politieke en administratiewe stelsel in sy geheel. In die volgende hoofstuk word 

die rol van cabinets in administratiewe konteks geplaas deur die staatsdiens as 

'n veranderlike te beskryf wot ook 'n invloed uitoefen op die rol van cabinets. 

Hoofstuk vier bevat 'n studie van die kenmerke van die Franse staatsdiens en 

die probleme wot dit vir ministers inhou. woarna in die inleidende hoofstuk 

vewys is. Die bestudering van die Franse administratiewe stelsel is belangrik 

omdat dit help om die funksionering van ministeriele cabinets beter te 

verstaan. Die hoofstuk beskryf die struktuur en organisasie van bepaalde 

ministeries en die probleme wot hierdie strukture vir die minister stel en hoe dit 

doeltreffende administrasie be'invloed. Dit toon spesiflek die noodsoaklikheld 

van 'n koordinerende instelling op al die vlakke van die administrasie oan. 



HOOFSTUK VIER 

DIE STAATSDIENS 

4.1 INLEIDING 

In die inleidende hoofstuk is dit as agtergrond tot die probleem wat bestudeer 

word. gestel dat daar stelsels ontwikkel het in Westerse demokrasiee waardeur 

'n balans gevind moet word tussen politieke voorskriftelikheid en beheer aan 

die een kant, en die behoefte aan doeltreffende en effektiewe bestuur van 

die administratiewe funksies wat in 'n komplekse, moderne samelewing nodig is, 

aan die ander kant. Ook is dit gestel dat dit onmoontlik is om die rot plek en 

funksionering van die cabinets te verstaan sonder die nodige insig in die rol van 

die Franse administratiewe stelsel. Hierdie hoofstuk verduidelik die aard en 

struktuur van die onderskeie ministeries, directions en services, en die rol van die 

cabinets wot ko6rdinering tussen hulle bewerkstellig. Die hoofstuk kyk ook no 'n 

aantal kenmerke wat die administratiewe stelsel eiesoortig maak, en vervolgens 

na sommige van die gevolge van hierdie eiesoortigheid, en verduidelik laastens 

hoe die gevolge geakkommodeer word. 

Soos in die inleidende hoofstuk vermeld is, bestaan die Franse staatsdiens ult 

verskeie persone en instellings met verskillende take en funksies. Die term 

'minlsterie' sluit sowel die sentrale administrasies, wat in Parys gesetel is, as die 

services exterieurs (velddienste), wat deel vorm van die departements 

(departemente - soortgelyk aan sub-streke) en regions (streke), in. 

Die sleutelrol van die Stoat en die sentrale administrasie in elk van die ses en 

negentig departements in Frankryk. word gesimboliseer deur die 

teenwoordigheid van 'n sentrale regeringsbeampte. die prefet (prefek). wot 

die plaaslike verteenwoordiger van die Stoat is. Die prefet het bulten 'n 

voorgeskrewe uniform en seremoniele funksies. ook die taak om toesig te hou 

oor die aktiwitelte van die services exterieurs in sy gebied. 

Dit is reeds aangedui dat staatsamptenare in sowel die sentrale administrasie 

as die services exterieurs. gekategoriseer word volgens opvoedkundige 

kwalifikasies soos vereis word by toetrede tot die staatsdiens. Elk van hierdie 
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opvoedkundige kategoriee word saamgestel deur die vereistes van 'n aantal 

verskillende corps. Hierdie aangeleentheid word in hoofstuk vyf beskryf. 

Dit is ook vermeld dot die services exterieurs groepe amptenare is, verbonde 

aan die administrasie van die sentrale ministerie, wot deur die betrokke 

ministerie georganiseer word, maar wot dwarsdeur die geografiese gebied van 

Frankryk gestasioneer is. Byvoorbeeld, doeanebeamptes en inkomstebelasting

inspekteurs is verbonde aan die Ministerie van Finansies, die polisie van die 

nasionale polisiedienste is verbonde aan die Ministerie van Binnelandse Sake, 

en die gendarmerie (polisie wat geografiese gebiede bedien) is verbonde aan 

die Ministerie van Verdediging. Alie leerkragte betrokke by die hele spektrum 

van opvoedingstake, van kleuterskool tot universiteit, is beamptes van die 

Ministerie van Nasionale Opvoeding. 

'n Omvattende ondersoek na die organisasie van ministeries en hulle services 

exterieurs in die regions en departements le buite die bestek van hierdie 

hoofstuk. So 'n studie word boonop gekompliseer deur die feit dat die Franse 

ministeries neig om dieselfde hierargiese uitgangspunte te he as burokratiese 

organisasies wereldwyd, met tydsgebonde variasies en verskille tussen die 

onderskeie ministeries. 'n Kombinasie van elenskappe eie aan die struktuur van 

die sentrale staatsdiens, word egter ook in ministeries aangetref en skep 'n gees 

wot uniek aan die Franse burokrasie is. 

In die bree gesien, is dit die sentrale administrasie wot toesig hou en die beleid 

van 'n minlsterie bepaal wot in samewerking met die services exterieurs 

uitgevoer word. Daar is egter in werklikheid glad nie so 'n duidelike grens tussen 

die funksies van hierdie twee groepe nie. Die sentrale administrasie voer 'n 

magdom administratiewe take uit, en die services exterieurs, wot in kontak is 

met plaaslike politici sowel as drukgroepe van die departements, help beleid 

bepaal, op adviserende sowel as uitvoerende vlak. In hierdie hoofstuk word 

hoofsaaklik op die struktuur van die sentrale administrasie gekonsentreer. 

Elke ministerie in Frankryk moet eerder geslen word as 'n tipe 'federasie', in 

plaas van 'n enkele hierargie. Terwyl ministeries in die Britse tradisie alma! 'n 

permanente sekretaris of in Suid-Afrikaanse terme 'n direkteur-generaal as 

administratiewe hoof aan die bopunt van die hierargie het, is Franse ministeries 

saamgestel uit 'n cabinet as die hoogste funksionele eenheid, in enkele gevalle 

'n sekretaris-generaal (met sy eie cabinet), 'n aantal outonome directions, en 
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funksionele onderverdelings in die vorm van sous-directions. services, services 

exterieurs en bureaux (afdelings). 

Buiten die minister is door geen enkele staatsamptenaor aan die bopunt van 

hierdie eenhede nie. Die pos van sekretoris-generaal in beheer van die totale 

administrasie is wel in die verlede in sommige ministeries ingestet moor met die 

uitsondering van die Ministerie van Buitelandse Sake waor dit lank reeds 

bestaan, was die eksperiment nie suksesvol nie en is dit nie wyer toegepas nie. 

Gedurende die Vyfde Republiek was ministeries gedurig onderworpe aan 

herstrukturering. Nuwe ministeries is geskep, afgeskaf of heringestel om die 

administrasie meer doeltreffend te maak en om aan te pas by heersende 

politieke, ekonomiese, sosiale en nywerheidstoestande. 

Door word ook aangedui dot door verskillende soorte mlnisterles is wot elkeen 

'n bepaalde status genlet of magsposisie binne die staatsdiens beklee wot 

gesamentlik bepaal word as gevolg van die aord van die took of diens wot 

die ministerie verrig, sy struktuur en personeel. 

Koordinasie tussen ministeries is noodsaaklik omdat door voortdurend konflik 

ontstaan tussen ministeries oor gemeenskaplike beleid en omdat probleme in 

baie gevalle interministerieel van aord is. Hierdie koordinasie word hoofsaaklik 

deur die cabinets bewerkstelllg. 

Die koordinasieprobleme in 'n ministerie word ook kortliks beskryf. Die 

uiteenlopende aard van die funksies wot deur elke ministerie vervul word, die 

feit dot amptenare hoofsaaklik met hul directions identifiseer, en die 

afweslgheid van 'n enkele finaal verantwoordelike en aanspreeklike hoof

administratiewe posbekleer in elke ministerie, lei daartoe dot die cabinet die 

aktiwiteite van die verskillende directions koordineer en daaroor aan die 

minister verslag doen. 

4.2 STRUKTUUR VAN MINISTERIES 

Dit is reeds aangestip dot die Vyfde Republiek tot dusver gekenmerk is deur 

aanhoudende herstrukturering van ministeries, net om 'n poor jaor later weer in 
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hul oorspronkllke vorm te voorskyn te kom.1 Daar was al tussen sestien en ses en 

dertig verskillende ministeries tydens die Vyfde Republiek. 

In die algemeen het die tradisionele ministeries soos Binnelandse Sake, Justisie, 

Finansies, Buitelandse Sake, Verdediging, Landbou, Oorlogsveterane en 

Nasionale Opvoeding, sowel as die gespesialiseerde ministeries soos Pos en 

Telekommunikasie onveranderd gebly gedurende die Vyfde Republlek, terwyl 

die sosiale en nywerheidsministeries dikwels gewysig is.' 

Die struktuur van die staatsdiens word soms verander om die administrasie 

doeltreffender te maak. Soms is so 'n verandering polities wenslik vir 'n spesifieke 

periode, eerder as wat dit dien as ondersteuning vir 'n administratiewe 

standpunt oor hoe die ministeries saamgestel moet wees. Die Ministerie van 

Openbare Werke en Behuising (Equipement et Logemenf), is 'n voorbeeld van 

'n ministerie wat in 1966 ingestel is om stedelike ontwikkeling, paaie, brOe en 

behuising onder een ministerie te verenig in 'n poging om samewerking en 

koordinasie te bevorder en te voorkom dat die beleidbepalende instellings, 

betrokke by stedelike ontwikkeling, nie oorvleuel nie. Regerings neem dikwels 

sonder meer aan dat lywige ministeries beter funksloneer omdat daar dan 

minder interministeriele dossiers (leers) en kontakte is. Die realiteit is dat 

saamgevoegde ministeries dikwels onder een dak hul vroeere identiteite 

behou. 3 

Die totstandkoming van 'n nuwe ministerie het gewoonlik nuwe politieke status 

verleen aan die gebiede wat daardeur bedien is. Die uitbreiding van die 

Minlsterie van Openbare Werke en Behuising in 1972 om omenogement du 

territoire (grondbeplanning en ontwikkeling) in te sluit, het daarop gedui dat 

die regering gretig was om streekbeplanning en stedelike ontwikkellng te 

integreer. 

Die uitbreiding van 'n direction in die Ministerle van Landbou na die Ministerie 

van Natuur- en Omgewingsbewaring in 1971. kan beskou word as 'n politieke 

skuif met die doel om die regering se belangstelling In omgewingsake te 

demonstreer. 4 

'Vgl. Ezra N. Suleiman, Politics. Power and Bureaucracy In France: The Adminstrative Elite, Princeton: 
Princeton University Press, 1974, p. 212. 
2Vgl. G. Dupuis, R. Barrillon, J. Bourdon. Organigrammes des Institutions Frani:;aises, Parys: Armand 
Colin, 1991. 
3Hoewel dit moontlik in 'n mindere mate waor kan wees van die Ministerie van Openbore Werke en 
Behuising, wot die vesting van die corps des ponts et chaussees is. 
'Fran9ois Dupuy & Jean-Claude Thoenig, L'Administration en Miettes. Parys: Fayard, 1985, pp. 102. 
103, 116 en 118. 
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Die totstandkoming van 'n nuwe ministerle sluit nie noodwendig die skep van 

nuwe directions of seNices in nie. Toe die bogenoemde Ministerie van 

Openbare Werke en Behuising ingestel is, het hierdie ministerie die direction des 

routes (direktoraat van paaie), die direction du personnel, de la comptabilite 

et de /'administration generate (direktoraat van personeel, rekeninge en 

algemene administrasie), die direction des ports maritimes et des voies 

navigables (direktoraat van hawens en waterwese) en die corps des pants et 

chaussees (die corps van brug- en padbouingenieurs) oorgeneem van die 

voormalige Ministerie van Openbare Werke en VeNoer. wot as die Ministerie 

van VeNoer voortbestaan het. Dit het ook die direction de l'amenagement 

fancier et de l'urbonisme (direktoraot vir vir belostinggaarding vir behuising, 

stads- en streeksbeplanning), en die direction de la legislation et du 

contentieux (direktoraat van wetgewing en litigasie) oorgeneem van die 

Ministerie van Konstruksie, wot ofgeskof is. Geen nuwe directions is ingestel nie, 

hoewel die seNices geherorganiseer is en twee nuwe directions bygevoeg is. 

Hierdie ministerie het aan die begin gebuk gegaan onder die gebrekkigheid 

wot die tegniese en sosiale ministeries in die begin van die Vyfde Republiek 

gekenmerk het maar geniet nou 'n hoe posisie binne die administrasie en trek 

bekwame personeel vir hoe en middelvlakposte. Die verbetering kan toegeskryf 

word aan die hoe kaliber van sy ministers en die feit dot daar deur die regering 

meer klem op hierdie terrein geplaas is.' 

Terselfdertyd het ministeries slegs in naam verdwyn, aangesien hulle funksies, die 

directions wot hierdie funksies tot ultvoer gebring het en die gevestigde 

tradisies, dikwels oorgeplaas is na 'n nuwe mlnisterie. Byvoorbeeld, van 1959-

1966 was die open bare gesondheidsafdeling verbonde aan die Ministerie van 

Openbare Gesondheid en Bevolking. In 1966 is dit oorgeplaas na die 

nuutgestigde Minlsterie van Sosiale Aangeleenthede. Toe laasgenoemde in 

1969 verdeel het is dit weereens verskuif. hierdie keer na die Ministerie van 

Openbare Gesondheid en Sosiale Welsyn (securite sociole).6 Dit ressorteer in 

1991 nog onder die Ministerie van Gesondheid. 

Hoewel die regerings van die Vyfde Republiek al probeer het om die struktuur 

van ministeries aan te pas by veranderde ekonomiese, sosiale en 

nywerheidstoestande, behou hulle steeds in sommige gevalle verouderde 

5Conseiller technique, Persoonlike onderhoud, Ministerie vir die Staatsdiens en Administratiewe 
Hervorming, Parys, 19 April 1989 (kyk no Aanhangsel l). 
'Von die areas wot onder die beheer van die Mlnlsterie van Sosiole Aongeleenthede geval het. Is 
oorgeneem deur die Ministerie van Openbore Gesondheid en Soslole Welvoort en ook deur die 
Ministerie van lndiensneming en Bevolking. 
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historiese funksies. 'n Ministerie van Nywerheidsverhoudinge sou byvoorbeeld 

meer relevant wees ten opsigte van die nywerheidsprobleme waormee die 

Vyfde Republiek te kampe het as sommige bestaande ministerles. Sommige 

kommentators beskou juis die rigiditeit van die regeringstrukture en die 

staatsdiens as een van die swakhede van die regime. 

"Toute l'organisation administrative fran9aise est fondee sur une division en 
technique. pour la plupart de caractere ancien. qui correspond au decoupage 
des corps. imbus de leurs traditions. Hors. le dynamisme d'un pays se reconnait 
aujourd'hui a so capacite a faire face a la multiplication de techniques 
nouvelles. a ma\triser et diffuser !'innovation dons un monde aux mutations 
rapides. Les problemes complexes de developement se situent, tres 
generalement, au carrefour de nombreuses disciplines, et appellent le concours 
desinteresse de specialistes aux aptitudes diverses. Les activites de polnte -
espace. atome. electronique. informatique - devraient eclater les vieilles 
frontieres. "7 

Door is min rasionalisasie van funksies tussen die ministeries binne die bestaande 

regeringstruktuur. Omdat interministeriele ko6rdinasie soms moeilik is, skep 'n 

ministerle dikwels 'n nuwe bureau (afdeling) of seNice om inligting te verskaf of 

'n probleem te hanteer wot alreeds genoegsaam deur 'n ander minlsterie 

hanteer word. Die Ministerie van Finansies het byvoorbeeld In 1991 sy eie 

seNices geskep om landboukundige. nywerhelds- en vervoerprobleme op te las 

eerder as om gebruik te maak van die fasiliteite wot deur die toepaslike 

tegniese ministeries verskaf word. Selfs binne die ministeries is door twintig 

bureaux verbonde aan vyf directions wot landbou hanteer. Hierdie 

ooNleueling veroorsaak administratiewe spanning. aangesien verskillende 

ministeries se seNices teenstrydige voorstelle maak ten opsigte van dieselfde 

beleidsrigtings. 8 

Op dieselfde wyse het belangstelling in die regte en die omstandighede van 

vroue 'n aspek van die sosiale heNorming in die vroeere jore van Giscord 

d'Estaing se presidentskap geword. Dit was egter eers in 1981 dot vrouesake 

onder 'n aparte Ministerie van Vrouesake geplaas is. Hierdie ministerie is in 1988 

'J. Kosciousko-Morizat. La Maffia Polytechnicienne. Parys: Le Seuil. 1989, pp. 127-133; vir soortgelyke 
menings kyk no Jacques Fournier. Le Travail Gouvernementol Parys: Fondation Nationale des 
Sciences Politiques. 1987. pp. 60-64; lnstitut Franc;:ais des Sciences Administratives. Les 
Superstructures de /'administration centra/e, Publikasie 8, Parys: Fondation Nationale de Sciences 
Politiques, 1973, pp. 208-309. Michel Debra het kommentaar gelewer oor die argumente vir en teen 
die verandering van die struktuur van die staatsdiens in Problemes du Gouvernement. La Revue 
Administrative. 16(3). 1963, pp. 254-257. Door moet egter op gelet word dot nie een van die 
bogenoemde outeurs 'n konstruktiewe idee gee oor hoe die adrninistratlewe funksles van die Stoat 
geskei moet word nie. 
'Conse/ller technique, Persoonlike onderhoud. Ministerle van Finansies. Parys. 20 April 1989 (kyk no 
Aanhangsel 1 ). 
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ontbind en vrouesake is onder die beheer van 'n secretaire d'etat in die 

Ministerie van Arbeid, lndiensneming en Beroepsopleiding geplaas.' 

'n Ander invloed op die struktuur.van die staatsdiens is moontlik die 'verdeel en 

heers'-strategie van sekere eerste ministers. Dit blyk die motief te wees in 1978 

toe Barre gepoog het om die invloed van die minister van Finansies in te kort, en 

om sy eie oorhoofse beheer oor ekonomiese beleid te verseker, deur die 

ministerie in twee dele te verdeel - die Ministerie van Nasionale Ekonomle en die 

Ministerie vir die Begroting. Hierdie verdeling het bestaan tot 1981. toe Mauroy, 

die minister van Finansies, die struktuur herskep het, weliswaar nie in die vorige 

monolitiese vorm nie. Hy het die Ministerie van Finansies as 'n enkele ministerie 

onder die beheer van beide 'n minister van Finansies en 'n ministre delegue vir 

die Begroting geplaas. Voorts het hy ook 'n Ministerie van Beplanning onder 

Rocard geskep. Die Ministerie van Vervoer, die Mlnlsterie van Behuising en die 

Ministerie van Stadsbeplanning en die Omgewing was almal afsonderlike 

ministeries onder die Mauroy-regering van 1981. In 1986 het Chirac vervoer, 

behuising en die omgewing saam onder 'n enkele ministerie gevoeg met 'n 

secretaire d'etat vir Vervoer en vir die Omgewing. Rocard het in 1991 hierdie 

verantwoordelikhede weer geskei. '0 (As 'n voorbeeld van hoe ministeries 

saamgestel is, kyk na Voorstelling l wot die samestelling van ministeries in 1991 

aandui.) 

As mens in ag neem in welke mate die Stoat in ekonomlese en 

nywerheidsaangeleenthede ingryp, die kompleksitelt van die probleme en die 

bestaande verdeeldheid tussen ministeries, is dit duidelik dot 'n toenemende 

aantal vraagstukke interministerieel van aard is. Dit dui op 'n groter behoefte 

aan doeltreffende interministeriele ko6rdinasle. Daar sol in die loop van hierdie 

studie aangedui word dot die onvermoe van ministeries om in harmonie saam 

te werk een van die faktore was wot aanlelding gegee het tot die 

toenemende mag van cabinets tydens die Vyfde Republiek. 

'Anne Stevens, The Government and Politics of France, London: Macmillan, 1992, p. 107. 
10 Stevens. The Government and Politics of France. p. 107. 
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VOORBEELD VAN DIE 
SAMESTELLING 

VAN MINISTERIES 

Die Franse Regering in Mei 1991 
EERSTE MINISTER EDITH CRESSON 

Staatsmlnisters 

Lionel Jospin (PS) 
Nosionale Opvoeding 
Roland Dumas (PS) 
Buitelondse Sol<e 
Michel Delabarre (PS) 
Stads- en Streekbeplanning 

Pierre B9r8govoy (PS) 
Ekonomie. Finonsies, Begroting 
Jeon-Pierre Soisson (PSU) 
Stootsdians 

Ministers 
Henri Nollet (PS) 
Jusfisie 
Phillipe Marchand 
Binnelondse Sake 
Louis Mermaz {PS) 
Londbou 
Martine Aubry (-) 
Arbeid en JndienS11eming 

Edwige Avice (PS) 
Oorsese Ontwikkeling 
Hubert Curien (PS) 
Novorsing en Tegnologie 
fr0d8rique Bredin (PS) 
Jeug en Sport 

Pierre Joxe (PS) 
Verdsdiging 
Jock long (PS) 
Kultuur. 1egeringswoordvoerder 
Jeon-Louis Bianco(-) 
Sosia!e Aongeleenthede 
Poul Qull9s (PS) 
Openbore Werke, Vervoer. Behuising en 
Ruimteb9/Xltting 
Louis le Pensee (PS) 
Oorsese Gebied8 
Jecn Poperen (PS) 
Porlementere skokeling 
Brice Lalonde (GE) 
Omgewingsoke 

Afgevoardigde Ministers 

Michel Chorosse (PS) 
Begroting (Finonsies) 
Frani:;:ois Dubin (MRG) 
Hondel en Nywerheid (Finonsies] 
Michel Sopln (PS) 
Jusrisie (Jusrisie) 

Catherine Tesco(-) 
Franssprekende Jonde (Buitelondse Sake) 
Georges Kiejman (-) 
Kommunikasie (KultullfSake) 

Dominique Strauss-Kohn (PS) 
Nywerheid (Finonsies) 
Jeon-Mode Rausch (PSU) 
Pos en Tefekommunikasie 
Elisabeth Guigou (PS) 
Europese Aongeleenfhede (Buitelondse 
Soke) 
Bruno Durieux (-) 
Gesondheid (Sosiole Aongeleenthede) 
Jeon-Michel Baylet (MRG) 
Toerisme (Openbore \Nerke) 

Junior Ministers 

Louis Mexandeau (PS) 
Oorlogsveterane (Eerste Minister) 
Bernard Kouchner (-) 
Humonltere Sake (Buifelondse Soke) 
Andre Lagnlel (PS) 
Dorpsbep/onning (Stads- en 
Streekbeplonning) 
Jeon-Pierre Sueur (PS) 
Plaas/Ike Owerhede {Binne!ondse Sake) 
Kofi Yamgnane (PS) 
Sosiale Aangeleentnede en lntegrasie 
(Sosiale Aange/eenthede J 
Michel Gillibert {-) 
Gestremdes (Sosiale Aongeleenthede) 
Marcel Debarge (PS) 
Behuising (()penbore Werke) 
Jeon-Yves le Drion (PS) 
Mariana Aongeleenfhede (Openbore 
Werke) 

. ..... 

Jacques Guyard (PS) 
Tegniese Op/aiding (Nosionole Opvoeding) 
Alain Vivien (PS) 
Buitelondse Soke {Builelandse Sake) 
Jaques Mellick (PS) 
Verdeefging (Verdediging} 
Emile Blasini(-) 
Meesterwerke (Kultuur) 
Laurent Cothaia (PS) 
Gesins- en Bejoordesorg (Sosiole 
Aongeteenthede) 
Veronique Neiertz {PS) 
GefJnsoke (Arbeid) 
Georges Sorre {PS) 
Pod- en WoterveNoer (Openbore Werke) 
Jeon-Noel Jeonneney (-) 
Bultelandse Handel (lndustr/ee) 

PS- SO!io!ste Po1y 
GE - G<Wiroticn E00:::0& 
() . tvh;ter!e wo::m work· 

"""' PS.I - Pali Scx:blsl lrii{i 
MRG- ll"Wt RQ;;ll.da 

''Gebaseer op 'n voorstelling van Stevens, The Government and Politics of France. 

Bladsy 729 
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4.3 SOORTE MINISTERIES 

Elke ministerie geniet 'n sekere status of besit 'n bepaalde magsbasis blnne die 

staatsdiens. Hoewel die status moeilik meetbaar is, hou dit direk verband met 

die rol wot die cabinet in die minlsterie vertolk. 

Die aard van die ministerie word gesamentlik bepaal deur die took wot dit in 

die staatsdiens vervul, sy struktuur en sy personeel. Die hierargie van ministeries Is 

nie staties nie, moor verander no gelang van die politleke situasie en die 

personeel wot vir die ministerie gewerf word. By die aanvang van die Vyfde 

Republiek het die meeste tegniese en sosiale ministeries beskeie poslsies in die 

staatsdiens beklee. Sommige se posisies het verbeter as gevolg van ministeriele 

herverdelings, die feit dot door op bepaalde terreine belangrike probleme 

bestaan het en die uitmuntende kaliber van sommige van die tegniese 

ministers. Sommige ministeries mag egter finansieel swak bly, ten spyte van hul 

verhoogde status. Dit gee aanleiding tot 'n bose kringloop: die swak ministeries 

vind dot hulle min bedingingsmag het ten opsigte van die Ministerie van 

Finansies en dot hulle nie oor die middele beskik om bykomende personeel 

aan te stel om hul status te verhoog nie. In sommige gevalle bestee minlsterles 

te min geld aan sentrale dienste. Die Ministerie van Nasionale Opvoedlng, 

byvoorbeeld, bestee slegs twee persent van sy begroting aan sentrale 

dienste." 

Die Ministerie van Finansies is die klassieke voorbeeld van 'n sterk, goed 

georganiseerde ministerie met bekwame personeel en geen werwingsprobleme 

wot die boonste en middelste geledere betref nie. Die ministerie se posisie binne 

die Franse administratiewe stelsel voorsien dit van groot mag. Die minister van 

Finansles is verantwoordelik vir die oorhoofse besluite aangaande die regering 

se ekonomiese en finansiele beleid, asook oor die begroting, en hy beheer die 

verloop van sy begroting deur die Parlement. Ult die aard van sy posisie is hy 

outomaties lid van die conseil des ministres en beskik hy oor 'n besondere 

gesagsposlsle. 13 

Die begroting is vir elke minister belangrik, omdat dit horn in stoat stel al don nie 

om sy beleid in sy ministerie ten uitvoer te bring. Elke minister bespreek een of 

"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud. Mlnlsterle von Naslonale Opvoeding, Parys, 14 April 
1989 (kyk no Aanhangsel l ). 
"Guy Lord. lhe French Budgetary Process. Los Angeles: University of California Press. 1973. pp. f:JJ. 
87 en 154. 
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ander tyd sy begroting met die minister van Finansies en indien daar nie 

konsensus is nie. verwys die minister van Finansies die aangeleentheid na die 

eerste minister en selfs na die president. Dit is egter die Ministerie van Finansies 

wot die beursie in die hand het en gunste en gawes (wanneer dit horn pas) 

aan die ministeries uitdeel. Ministers maak eerder stoat op strategiese skuiwe as 

op prosedures om geld in die hande te kry en hierin is effektiewe cabinets van 

hulp. Belangriker nog, die minister van Finansies se beheer oor finansies, en veral 

die begroting, stel horn in stoat om op te tree as koordineerder van die 

staatsdiens. aangesien hy betrokke is by bykans elke besluit wot geneem 

word." 

"The superiority complex of senior finance ministry officials is based upon the fact 
that the ministry is in a stronger strategic decision-making position to all other 
ministries. who come as supplicants for financial favours. corresponding to this 
relationship, the finance ministry's divisions and bureaux contain officials whose 
function is to supeNise or short circuit the activities of every other ministry. •15 

Verd er het die Ministerie van Finansies nog altyd polities bevoegde, magtige en 

standvastige ministers getrek. Van die befaamde ministers van Finansles het 

Giscard d'Estaing in 1974 president geword, Raymond Barre eerste minister in 

1976, en Pierre Beregovoy eerste minister in 1992. 'n Posisie in die Ministerie van 

Finansies is dus gesog in vergelyking met posisies by ander ministeries. 

Die Ministerie van Binnelandse Sake beskik ook oor beleldbepalende magte. 

hoofsaaklik as gevolg van die hoe kaliber van die corps prefectoral 

(prefektorale corps) en sy wesenlike en politieke rol as die sogenaamde 

ministere de /'evenement ('noodministerie'), Alie ministeries met 'belangrike' 

take is egter nie so magtig soos die ministeries van Finansies of Binnelandse Sake 

nie. Van die beleidbepalende mag van die Ministerie van Buitelandse Sake is 

byvoorbeeld oorgeneem deur die president en die eerste minister, wot die mag 

van die ministeries in die staatdiens ondermyn. 16 

Die Ministerie van Openbare Werke en Behuising rook byvoorbeeld sedert sy 

totstandkoming in 1966 al hoe meer georganiseerd en het dus in aansien 

gestyg onder die ministeries. Regeringspogings om loopbane in swakker 

"Vir die wyse waarop die begroting as 'n ko6rdinerende meganisme gebruik word. kyk na P. 
Amelselek. Le Budget de /'Etat sous la Cinquieme Republique, Parys: Pion. 1967, p. 140: kyk ook na 
Lord, The French Budgetary Process, pp. 50, 87 en 154. 
15J.E.S. Hayward. Governing France: The One and Indivisible Republic. London: Weidenfeld & 
Nicolson. 1983. p. 159. 
"Franc;:oise Dreyfus & Franc;:ois D'Arcy, Les Institutions Politiques et Adminlstratives de la France, 
Porys: Economica. 1989, p. 91. 
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ministeries aantreklik voor te stel ten spyt, bly sommige tegniese ministeries 

steeds swak gehalte personeel werf en is hulle organisatories gefragmenteerd. 

Die ministeries van Gesondheid, Landbou en Nasionale Opvoeding het nog 

altyd tydens die Vyfde Republiek te kampe gehad met interne probleme." 

Die Ministerie van Nasionale Opvoeding het meer as die helfte van die Franse 

staatsamptenare In sy diens; tog is slegs sewe en vyftig van sy amptenore in 

1989 afkomstig van die Ecole Nationale d'Administration (L'ENA), 18 vergeleke 

met driehonderd drie en negentig in die Ministerie van Finansies en honderd 

een en tagtig in die Ministerie van Binnelandse Sake.19 

Afgesien van die rol wot deur elke ministerie vervul word, is door ander 

aanduidings van die status van 'n ministerie. Eerstens kan door afgelei word 

hoe gewild 'n ministerie in die staatsdiens is deur te kyk no watter ministeries 

graduandi van L 'ENA aanstel. Hierdie kenmerk word in die volgende hoofstuk 

ontleed. Tweedens toon 'n studie van die verhoudinge tussen die ministeries 

dot daar belangrike hierargiese onderskeid tussen ministeries bestaan. 

Normaalweg werk staatsamptenore saam met ampsgenote in ander 

ministeries. 'n Sous-directeur in die Ministerie van Open bore Werke en Behuislng 

kry byvoorbeeld te doene met 'n sous-directeur in die Ministerie van Landbou, 

of 'n directeurin die Ministerie van Nasionale Opvoeding met 'n directeurin die 

Ministerie van Kultuursake. Beide sous-directeurs en directeurs van die Ministerie 

van Finansies het egter verhoogde status binne die staatsdiens - 'n directeur 

van die Ministerie van Justisie of Arbeid mag dit dalk nodig vind om met 'n sous

directeur van die Ministerie van Finansies te onderhandel en ministers sol nie 

huiwer om met directeurs in die ministerie te skakel nie. Derdens kan die 

hierargiese orde ook afgelei word uit 'n vergelyking van bevorderingspatrone in 

ministeries: 'n sous-directeur in die Ministerie van Binnelandse Sake sou 

byvoorbeeld vroeer in sy loopbaan in stoat wees om 'n direkteurskap binne 'n 

tegniese ministerie te bekom as 'n sous-directeuruit die tegniese ministerie self.'° 

"Cabinefslede en staatsamptenare, Persoonlike onderhoude, Ministeries van Landbou. Naslonale 
Opvoeding en Gesondheid. Parys, 1987, 1989 en 1991 (kyk no Aanhangsel l). 
"Die werwing van directeurs en cabinet~ede word in hoofstukke vyf en ses behandel. 
19 Cabinefslede en staatsamptenare, Persoonlike onderhoude, Ministeries van Naslonale 
Opvoeding, Finansies en Binnelandse Sake, Parys. 1987, 1989 en 1991 (kyk no Aanhangsel l ). 
"Directeur adjoint de cabinet, Persoonlike onderhoud, Ministerle van Binnelandse Sake, Parys. 12 
April 1989 (kyk no Aanhangsel l). 
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4.4 KOORDINASIE TUSSEN MINISTERIES 

Soos vroeer gestel, is een van die kenmerke van die Franse administratiewe 

stelsel die voortdurende konflik tussen ministeries oor gemeenskaplike beleid. Die 

meeste probleme is interministerieel: die Ministerie van Finansies en een of twee 

ander ministeries mag betrokke wees. Planne om 'n snelweg te bou sou 

byvoorbeeld die ministeries van Finansies, Vervoer en Binnelandse Sake, wot 

plaaslike owerhede beheer, betrek. In gevalle waar blyplekke of 

natuurgebiede vernietig is, sou die ministeries van Openbore Werke of Natuur

en Omgewingsbeworing betrokke wees. 

'n Verdere probleemorea ten opsigte van koordinering tussen ministeries is die 

stadige en dikwels gevaarlike reis van 'n dossier tussen ministeries. Hiervoor kan 

hoofsaaklik twee redes ge'identifiseer word. Eerstens sien ministeries probleme uit 

verskillende hoeke, omdat hulle 6f verskillende belange verteenwoordig 6f as 

gevolg van houdingsverskille tussen die verskillende corps in die ministeries. 

Tweedens evalueer ministeries hulle mag volgens die terreine waoroor hulle 

beheer uitoefen; enige ooreenkoms wot hulle mag aangaan, hou die gevaar 

in dot hulle 'n beleidsterrein aan 'n ander ministerie sou moes 'afstaan', 'n 

aksie wot beskou word as 'n skending van hul gesag en outonomie, Die 

probleem neem ernstige afmetings aan wanneer door besluit moet word wie 

oor die gemeenskaplike beleid toesig moet hou, Meeste beleidsooreenkomste 

ontwikkel so in 'n stryd om groter mag.21 

Sommige ministeries is weens die aord van hul funksles gedurig in 'n stryd met 

ander gewikkeL Die Ministerie van Finansies is byvoorbeeld as beheerder van 

geldsake en beskermheer van alle portye, gedurig in konflik met die lynfunksie 

ministeries wot spesifieke belange verteenwoordig en altyd meer geld wil 

bekom as wot door beskikbaor is. lnsgelyks bots die belange van die Minlsterie 

van Binnelandse Sake, as beskermheer van die communes (kommunes), met 

die van die tegniese ministeries wot graag oor hul eie skemas in plaaslike 

geblede wil toesig hou. 22 

Ministeries wot gemeenskaplike belange het stem nie altyd saam oor die 

terreine van jurisdiksie nie. Die dispuut tussen Landbou en Nasionale 

Opvoeding oor wie onderwys in die landbou behoort te beheer, Is byvoorbeeld 

21 Vgl. Suleiman. Politics, Power and Bureaucracy in France, p. 213. 
"Vgl. Stevens. The Government and Politics of Fronce, p. 137. 
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al legendaries." Op dieselfde wyse is die Ministerie van Kultuursake in konflik 

met die Ministerie van Nasionale Opvoeding, oor wie beheer uitoefen oor 

kulturele en kunsopvoeding en die bestuur van biblioteke en maisons de la 

culture (kultuursentra)." 

Ministeries wat saam aan 'n projek moet werk, verskil gewoonlik oor die meeste 

sake. 'n Faktor wot hier konflik tot gevolg het, is die omskrywing van die 

omvang van $ekere werksaamhede. In beginsel sluit die rasionele regsraamwerk 

van administratiewe verantwoordelikhede gewoonlik sulke konflik uit. In die 

praktyk, kom daar egter tog grensgeskille voor. Dit mag die gevolg wees van 'n 

hele groep se paging om hulle veld uit te brei. soos toe die brug- en 

padbouingenieurs by stadsbeplanning betrokke begin rook het, of toe die 

telekommunikasie-ingenieurs no die inligtingstegnologie en elektroniese dienste 

begin kyk het, in 'n paging om die omvang van hulle dienste uit te brei. 

Grensgeskille kan ook uit individuele geskille tussen directions en seNices 

voortspruit. Soms berus dit op funksies, soos byvoorbeeld konflik tussen tegnies

administratiewe oorwegings en politieke of kiesersoorwegings in beleidbepaling 

en -implementering wot weer dikwels tot spanningsbelaaide verhoudinge 

tussen die directions en die cabinets lei. 25 Takt en onderhandeling is nodig om 

'n minimum vlak van ooreenkoms tussen ministeries - en selfs tussen directions -

te bereik. Dit waaroor dit werklik goon, kan maklik verlore rook te midde van al 

die administratiewe binnegevegte. 

Die meeste directeurs se tyd en aandag word so in beslag geneem deur 

interne probleme dot hulle n6g tyd n6g lus het om interministeriele ko6rdinasie 

te bewerkstellig. Door sou dalk meer van gekom het as hulle hul 

ooreenstemmende directeurs in ander ministeries geken het. of as hulle aan 

dieselfde corps behoort het, maar in die algemeen verkies hulle om 

interministeriele ko6rdinasie aan die lede van die betrokke cabinet oor te loot. 

Die lede van die cabinet vind dit gewoonlik makliker om sodanige ko6rdlnasie 

ten uitvoer te bring. Bykans al die staatsamptenare met wie onderhoude 

gevoer is, het saamgestem dot interministeriele ko6rdinasie een van die nuttiger 

funksies van die cabinet is. 26 

"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud, Mlnisterle van Landbou, Parys, 30 Jani.Jorie 1987 (kyk 
na Aanhangsel 1 ). 
"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud, Ministerle van Kultuursake, Parys, 24 April 1989 (kyk 
na Aanhangsel l ). 
"Vgl. Stevens, The Government and Politics of France, p. 137. 
"Staatsamptenare, Persoonlike onderhoude, Parys. 1987 en 1989 (kyk na Aanhangsel l). 
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Die behoefte aan interministeriele koordinasie in die Vyfde Republiek het die 

cabinets magtiger gemaak. Die regering poog egter toenemend om hierdie 

ko6rdinasie uit die hande van cabinetslede te neem en dit onder die beheer 

van die eerste minister en sy cabinet te plaas. Daar sol aangedui word dot 

hierdie poging belangrike reperkussies gehad het ten opsigte van die 

cabinetstelsel. 

4.5 SEKRETARIS-GENERAAL 27 

Hoewel die posisie van sekretaris-generaal as instelling feitlik aaneenlopend 

sedert die Rewolusie bestaan,28 was daar nog nooit in Frankryk 'n tradisle van 

'n enkele hoof wot 'n ministerie koordineer nie. Selfs onder die Vichy-regime, 

wot sekretarisse-generaal in elke ministerie gehad het, was hierdie posisie nie 

gelyk aan die van die permanente sekretaris in die Britse administratiewe stelsel 

nie. In Brittanje is dit 'n staatsamptenaar wat direk aan die minister 

verantwoordelik is, in 'n posisie is om die sake van die hele ministerie te beheer, 

om op te tree as beleidsadviseur van die minister, en te dien as 'n 

administratiewe en finansiele koordineerder. 29 

Daar was 'n groter aantal sekretarisse-generaal gedurende die Vyfde 

Republiek as tydens die Vierde Republiek, in reaksie teen die sekretaris

generaal as simbool van die Vichy-regime. Sekretarisse-generaal in die 

Ministerie van Buitelandse Sake, vir burgerlike lugvaart en skeepvaart In die 

Ministerie van Vervoer, en vir die Franse Oorsese Geblede, het behoue gebly 

sedert die begin van die Vyfde Republiek. Die pos van sekretaris-generaal in 

die Ministerie van Nasionale Verdediging (voorheen die Ministerie van 

Gewapende Magte) bestaan al sedert 1961 en die vir Energiesake in die 

Ministerie van Nywerheid sedert 1963. Die pos van sekretaris-generaal in die 

Ministerie van Nasionale Opvoeding is geskep in 1963 en afgeskaf in 1968, en 

die van die Polisie in die Ministerie van Binnelandse Sake was tussen 1966 en 

1969 in werking. Laastens is 'n sekretaris-generaal aangestel in die Ministerle van 

"Vir 'n ontledlng van die rol van die sekretaris-generaal In die Franse administratiewe stelsel kyk no 
die verslag van Patricia de Forges "1 lnstitut Franc;:ais des Sciences Administratlves, Les 
Superstructures de /'administration centrale, pp. 99-125. 
"lnstitut Fran9ais des Sciences Admlnlstratlves. Les Superstructures d'administration centrale, pp. 
100-103. 
"Lord Bridges. The Relationship between Ministers and the Permanent Departmental Head. 
Canadian Public Administration, 7(3), September 1964, pp. 269-284. 
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Posen Telekommunikasie aan die begin van die Vyfde Republiek. en afgeskaf 

in 1970."' 

Die aard van die pos van sekretaris-generaal in die Vyfde Republiek was tot 

dusver dualisties. Volgens die amptenare in die staatsdiens le die funksie van 

die sekretaris-generaal daarin dot hy administratiewe ko6rdinasie en 

samehang in 'n ministerie (of in ·n deel van 'n ministerie) moet bereik. As hy 

egter hierdie rol moet vervul. moet hy eerstens betrokke wees by die 

beleidbepalingsproses, en tweedens moet hy in stoat wees om tussenbeide te 

tree in die werking van die administratiewe 'wiele' van die ministerie. Die 

ondervinding van die Vyfde Republiek het getoon dot ministers, cabinets, en 

staatsamptenare nie bereid is om 'n intervensionistiese soort sekretaris-generaal 

te verduur nie. 31 

Patricia de Forges onderskei vier soorte sekretarisse-generaal tydens die Vyfde 

Republiek: 

l. koordinerende sekretarisse-generaal wle se gesag oor die hele ministerie 

strek; 

2. spesialis-sekretarisse-generaal wot 'n spesifieke sektor van die ministerie 

beheer; 

3. sekretarisse-generaal wot betrokke is by die administration generate 

(algemene administrasie) van die ministerle, en wot dikwels toesig hou oor 

die horisontale directions; en 

4. 'ere-sekretarisse-generaal' wot die titel het as 'n blyk van eerbied en wle 

se funksies min verskil van die van 'n gewone directeur.3' 

Die sekretarisse-generaal in die ministeries van Buitelandse Sake, Nasionale 

Opvoeding en Posen Telekommunikasie ressorteer onder die eerste kategorie. 

Teoreties het al drie ko6rdinasie binne die ministerie bereik deur oor die 

'papierwerk' toesig te hou, die belangrikste dokumente te onderteken en nou 

saam te werk met die minister, cabinet en die directeurs. Die sekretarisse

generaal is ook bygestaan deur 'n klein cabinet. 

'°lnstitut Frarn;:ais des Sciences Administratives, Les Superstructures d'administratlon centro/e, pp. 
100-103. 
"Isabel Boussard. Persoonlike onderhoud. Fondation Nationale des Sciences Politiques, Parys, 17 
Mel 1989 (kyk no Aanhangsel l ). 
"De Forges in Les Superstructures d'administrotion centrale. pp. l 00-103; die raamwerk wot deur De 
Forges gebruik is word as die grondslag van hierdle ontleding gebruik. 
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Van almal in die Vyfde Republiek, is die pos van die sekretaris-generaal van 

die Ministerie van Buitelandse Sake die stewigste gevestig. Dit kan in 'n sekere 

mate toegeskryf word aan die besondere aard van hierdie ministerie: 

"The reasons for the survival of the secretary general in the foreign ministry 
appears to be the desire to maintain continuity in the conduct of foreign affairs; 
to compensate for the frequency with which the foreign minister has to travel 
abroad; finally the small and relatively homogeneous nature of the ministry. "33 

In werklikheid vervul die sekretaris-generaal in die Ministerie van Buitelandse 

Sake nie 'n beslissende rol in die ministerie nie. In die administrasie word hy 

beskou as 'n skynhoof eerder as 'n doeltreffende koordineerder. Sy belangrikste 

funksie is om op te tree as plaasvervanger vir die minister tydens amptelike 

geleenthede.34 

Dit is nogal moeilik om die impak van die sekretaris-generaal in die Ministerie 

van Nasionale Opvoeding te ontleed, as gevolg van die probleme van 

intraministeriele koordinasie wat sowel voor as na die skepping van die pos in 

die ministerie bestaan het. Die pos van sekretarls-generaal is in 1963 ingestel 

deur Christian Fouchet, deur middel van 'n decret wat aan Pierre Laurent, die 

persoon wat die pos beklee het, taamlik uitgebreide mag verleen het. Dit het 

die ondertekening van arretes, die opstel van die begroting en die direkte 

toesig oor sommige dele van die administrasie ingesluit. Daarby is die 

verantwoordelikheid vir die oorhoofse koordinasie van die ministerie aan horn 

toegeken. Sy posisie Is verder versterk deur die uitvaardlging van 'n decret in 

1964 waardeur die ministerie geherorganlseer is. Laurent het toenemend 

probeer om alles deur sy kantoor te kanaliseer, totdat hy daarin geslaag het 

om die directeurs, die cabinet, en - nadat Fouchet sy amp verlaat het - selfs 

die ministers. van horn te vervreem.35 

Hierdie drie groepe het die sekretaris-generaal bitter verkwalik vir sy 

magsoorname ten koste van hullleself. Verskeie directeurs het bedank uit protes 

teen die sekretaris-generaal, en gevolglik het Faure die pos van sekretaris

generaal afgeskaf toe hy die ministerie in 1968 oorgeneem het. Hy het al die 

services wat onder die sekretaris-generaal se beheer was, onder die beheer 

van sy cabinet geplaas.35 

"Hayward. Governing France: The One and Indivisible Republic, p. 251. 
"Dit was die menlng van die meerderheid lede met wie onderhoude gevoer Is. 
"Kyk no D. Lochak & J. Chevallier. La Haute Administration et la Politique. Parys: Presses 
Unlversitaires de France, 1986. pp. 133-139; vgl. ook J. Minot. L'Entreprise, de /'Education Nationale. 
Parys: Armand Colin. 1970. pp. 359-362. 
368oussard. Persoonlike onderhoud, 17 Mei 1989. 
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In die geheel gesien het die sekretaris-generaal in die Ministerie van Pos en 

Telekommunikasie op die oog of suksesvol gefunksioneer. Hy was oorkoepelend 

verantwoordelik vir die administratiewe funksionering van die ministerie. Daarby 

het hy ook opgetree as raadgewer wot beleldbepaling betref. Yves Guena, 'n 

voormalige minister van Posen Telekommunikasie, onthou sy optrede teen die 

staking van sy staatsamptenare tydens die 1968-krisis soos volg: 

"Je reunissais tous les matins et tous les soirs, outre les membres de mon cabinet, 
le secretaire general et les directeurs du ministere; chacun faisait son rapport et 
dons les contradictions je finissais par discerner la situation exacte. •37 

Die pos van sekretaris-generaal het oorbodig geraak en is afgeskaf toe die 

ministerie in 1970 geherorganiseer is en 'n direction des telecommunications met 

wyer magte daargestel is. 

Die sekretaris-generaal van die polisie, in die Ministerie van Blnnelandse Sake, 

en die twee sekretarisse-generaal in die Mlnlsterie van Vervoer is voorbeelde 

van spesialis-sekretarisse-generaal. In hierdie drie gevalle is door van die 

instelling gebruik gemaak om dele van die administrasie te koordineer. Die pos 

van sekretaris-generaal van die polisie is geskep tydens die hervorming van die 

polisie. Die ministerie is weer geherstruktureer in 1969 en die pos van sekretaris

generaal is afgeskaf en die werk oorgeneem deur 'n direction generale 

(uitvoerende direktoraat). Sommige directeurs, en selfs sommige lede van die 

cabinet Is van mening dot hierdie sekretarisse-generaal bloot die werk van die 

directions dupliseer en dot hulle dit 'beheer' sander om enige probleme op te 

los. Jacques Rigaud, 'n lid van die conseil d'etat en twee keer dlrecteur de 

cabinet lewer die volgende kommentaar: 

"Quant aux secretaires generaux qui auraient un role soit sectoriel soit 
logistique, je crains que ce soil la notion meme de direction d'admlnistration 
centrale qui en soit atteinte; et je crains que l'on nomme comme secretaires 
generaux des gens qui feront de !'administration de mission laquelle me paralt 
etre un des elements les plus evidents de la demoralisation de l'administrotion 
centrale en France .'38 

Die sekretaris-generaal in die Ministerie van Nasionale Verdediging ko6rdlneer 

die algemene bedrywighede van al die directions. Hy staan in beheer van 

finansiele probleme, personeeL geregtelike sake, pensioene en enige sake 

spesiflek aan horn gedelegeer deur die minister. Hlerdie sekretaris-generaal blyk 

"Yves Guena. Maintenir l'Etat, Parys: Plan. 1970. p. 32. 
"lnstitut Fran<;:ais des Sciences Administratives. Les Superstructures d'odmlnistration centra/e, p. 261. 
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redelik suksesvol te wees, hoewel orbitrasies tussen die directions oorgelaat 

word aan die cabinet. 

Ten slotte het die sekretoris-generaal in die Ministerie van Oorsese Gebiede 

onder die vierde kategorie geressorteer. 

Door kan uit hierdie kort beskrywing duidelik afgelei word dot, in die enkele 

ministeries waor die posisie van sekretaris-generaal bestaan, dit niks meer is nie 

as 'n permanente koordinerende instelling wot bloot op oppervlakkig 

administratiewe gebied 'n rol vervul. Hierdie siening word gestaaf deur die feit 

dot verskeie sekretorisse-generaal doeltreffend vervang is deur directeurs 

generaux (hoof uitvoerende en besturende direkteure). In die algemeen los 

hulle nie konflikte tussen die verskillende directions in die ministerie op nie. 

Sekretorisse-generaal is meestal ondoeltreffend, soos die geval in die Ministerie 

van Buitelandse Sake,39 spesialiste, soos in Burgerlike Lugvaart, of wanneer hulle 

wel poog om 'n beslissende rol te speel, soos In die Minlsterie van Nasionale 

Opvoeding, is hulle 'n element wot skaars deur die res van die ministerie 

verduur word. 

Aangesien die rol van die sekretaris-generaal gewoonlik nie duidelik gedefineer 

is nie, is sy funksies geneig om te oorvleuel en die funksies van die cabinet en 

directeurs te dupliseer. Die meerderheid lede van 'n cabinet en directeurs wot 

ondervinding van medewerking met 'n sekretoris-generaal het, was ongelukkig 

oor sy teenwoordigheid in die ministerie. Hoewel die directeurs geweet het dot 

door 'n behoefte aan koordinasie in die ministerie was, het hulle glad nie 

daorvan gehou dot die sekretoris-generaal genoodsaak was om in die bestuur 

van die ministerie in te gryp om koordinasie te bewerkstellig nie. Hulle het die 

sekretoris-generaal ervaar as 'n verdere skeidsmuur tussen hulle en die minister 

en het gekla dot hy die werk wot hulle uitvoer, dupliseer. Lede van die cabinet 

het gevoel dot hulle self daorin geslaag het om die ministerie suksesvol te 

koordineer en het die sekretoris-generaal beskou as 'n oortollige 

administratiewe vlak. Verder vind ministers dit dikwels moeilik om saam met 

sekretarisse-generaal wot deur hulle voorgangers gekies is, te werk. Die politieke 

en persoonlike voorkeure wot 'n rol speel by die keuse van 'n sekretorls

generaal, verskraal die kanse dot dit 'n permanente instelling sol word.'° 

"Kyk na voetnoot 33 en die parograaf waarna die voetnoot verwys. 
"Lochak & Chevallier, Lo Haute Administration et lo Pofilique, pp. 136. 138, 142 en 145. 
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Hoewel sekretarisse-generaal nog nie daarin geslaag het om 'n aanvaarbare 

plek binne die Franse administratiewe stelsel in te neem nie, is die behoefte aan 

koordinasie steeds 'n hoe prioriteit. Tradisioneel het die minister as hoofarbiter 

en -ko6rdineerder in die ministerie opgetree. Dit het egter al hoe moeiliker 

geword om hierdie rol te aanvaar, en sodoende is die taak aan sy cabinet 

opgedra. In sommige gevalle word die werk tussen lede van die cabinet 

verdeel, terwyl in ander gevalle 'n enkele lid hiervoor verantwoordelikheid 

aanvaar. In sommige ministeries is die take wat normaalweg deur die sekretaris

generaal vervul sou word, deels oorgeneem deur 'n direction in die ministerie, 

soos die direction generale de /'administration et du financement (uitvoerende 

direktoraat vir die administrasie en finansies) in die Ministerie van Landbou, wot 

vervolgens bespreek sol word. 

4.6 DIRECTIONS 

Die aantal directions in elke ministerie tydens die Vyfde Republiek kan wissel 

tussen een en vyf en twintig. Daar is geen reel ten opsigte van die getal 

directions in 'n ministerie nie. In 1989 het ministeries met minder as vyf directions 

in drie kategoriee geval: 

1. nuutgeskepte ministeries, soos die Ministerie van Ambagsmanne en 

Handel; 

2. 'beplannings' -ministeries, soos die Ministerie van Jeug en Sport wot deur 

die eerste minister behartig is; en 

3. ministeries wat gemeenskaplike seNices met 'n ander ministerie gedeel 

het, soos die Ministerle van Arbeid, lndiensneming en Bevolking wat twee 

directions gedeel het met die Ministerie van Openbare Gesondheid en 

Volkswelsyn. 

Tussen 1958 en 1991 het die meeste ministeries tussen vyf en sestien directions 

gehad. Die Ministerie van Landbou het byvoorbeeld sewe en die Ministerie van 

Nywerheid agt directions gehad. Die ministeries van Binnelandse Sake en van 

Finansies, beide met sterk sentrale dienste, het onderskeidelik sestien directions 

gehad, terwyl die Ministerie van Verdediging (Gewapende Magte) vyf en 

twintig gehad het. 
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Die directions kan verdeel word tussen die wot hoofsaaklik vertikaal funksloneer 

en die waarvan die funksies meestal horisontaal geskied. Vertikale directions 

dek een terrein of probleem, byvoorbeeld die veeartsenykundige afdeling in 

die Ministerie van Landbou, of die gas-, elektrisiteits- en 

steenkoolvoorsieningsafdeling in die Ministerie van Nywerheid. Hulle werk nou 

saam met kliente aan wie hulle dienste lewer, in die eersgenoemde geval 

veeartse en in die laasgenoemde die nyweraars en die drukgroepe van die 

drie genoemde nywerhede. Horisontale directions behels probleme wot deels 

of heeltemal die hele ministerie betrek. Finansiele directions en 

navorsingsdirecfions ressorteer onder hierdie kategorie. 41 

Gedurende die Vyfde Republiek het verskeie ministeries pogings aangewend 

om die probleme te hanteer wot vertikale directions inhou vir doeltreffende 

administrasie. Sodanige directions word dikwels aan bande gele deur 

verouderde funksies of verteenwoordig bepaalde belange of corps, Dit is tot 

dusver gedoen deur die dienste te rasionaliseer en deur nuwe soorte directions 

te vorm wot n6g horisontaal n6g vertikaal funksioneer. Twee sulke poglngs in 

die vroeere Vyfde Republiek word hieronder beskryf: eerstens, die hervorming 

van die Ministerie van Landbou wot tussen 1961 en 1966 deur Pisani 

teweeggebring is, en tweedens, die hervormings wot sedert 1968 in die 

Ministerie van Nasionale Opvoeding tot uitvoer gebring is. Hierdie twee 

voorbeelde toon duidelik hoe moeilik dit is om veranderings in die adminlstrasle 

aan te bring. 

By die aanvang van die Vyfde Republiek was die Ministerie van Landbou 'n 

verouderde ministerie wot totaal ontoereikend was om die probleme van 'n 

snelontwikkelende samelewing aan te pak. Intern het die directions meer 

ooreengestem met die belange van die drie belangrikste corps in die ministerie, 

te wete die corps des eaux et forets, (corps van waterwese en bosbou) die 

corps du genie rural (corps van landbouingenieurswese) en die landbou-corps, 

as met die probleme waarmee die Franse landbou in werklikheid te kampe 

gehad het." 

"Kyk no Dupuy & Thoenig, L'Administration en Miettes. p. 201; F. Eck, La Direction du Tresor, Parys: 
Presses Universitaires de France, 1986. pp. 40-44; ook no Bernard Gournay, Les administrations 
verticales, Promotions. 72, 1962. 
"Vir 'n historiese beskrywing van die skakellng tussen die corps en hierdle ministerie, kyk no Michel 
Cepide & Gerard Weill, L 'Agriculture. Parys: Armand Colin, 1975, vir 'n opsomming van die 
hervormings wot Pisani uitgevoer het; vir 'n interpretasie wot daarvan verskil kyk no Pierre Blanc
Gonnet. La Retorme des Services exterieurs du Ministere de /'Agriculture. Parys: Laffont. 1969. 
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Toe Pisani die amp van minister van Landbou in 1961 aanvaar het, het hy 

besluit om die administrasie te rasionaliseer, om sodoende die houvas van die 

corps - wat die ministerie verdeel het - te verbreek, en om die houdlng van die 

ministerie te verander, wat volgens horn te nou verweef was met die belange 

van die kleinboere. Deur drie poste vir directeurs delegues (afgevaardigde 

direkteure) te skep, het hy gehoop om die ministerie ferm onder beheer te bring 

en sodoende die rol van die cabinet te verskraal tot die van 'n 'politieke en 

raadgewende' instelling. Terselfdertyd wou hy ook die seNices exterieurs 

(velddienste) van die minlsterie herstruktureer. 

Pisani se verreikendste doelwit was om die ministerie in drie oorhoofse terreine te 

verdeel: espace (ruimte), hommes (die mens) en produits (produkte). Hlerdle 

terreine sou die volgende inhoud dek: 

1. Espace (ruimte): streekbeplanning, landboukundige hidroulika, landelike 

ordening, bosse en woude, en sommige dele van Pisani se 'Plan'. 

2. Hommes (die mens): bevolkingsmigrasie in landelike gebiede. sosiale 

probleme, Jandboukundige onderwys en opleiding, en die struktuur van 

die landboukundlge professie. 

3. Produits (produkte): produksie van goedere, voorraadkontrole, distribusie 

van goedere en bemarking. 

Benewens hierdie drie terreine, wat onder afsonderlike directions geplaas is, 

wou hy ook die direction generate de /'administration et du financement 

versterk en uitbou. 

Ten spyte van die lewendige teenkanting van die stoatsamptenare in die 

ministerie, veral die hoofde van die drie corps wot sterk weerstand gebied het 

teen enige verandering aan hulle vestings in die ministerie, het Pisani uiteindelik 

sy doelwit bereik, deels as gevolg van sy deursettingsvermoe en deels as gevolg 

van sy onbetwyfelde vaardighede as 'n minister. Die boonste gedeelte (1) van 

Diagram l wys in hoeverre die Ministerie van Landbou in 1961 saamgestel is 

volgens Pisani se doelstellings. Pisani het ook daarin geslaag om die rol van die 

cabinet in die ministerie te verklein, maar hierdie prestasie het meer te doene 

gehad met sy persoonlikheid as met die struktuur van die ministerie. Dlt word 

bevestig deur die feit dot toe Faure vir Pisani as minister opgevolg het in 1966, 

het hy 'n groot intervensionistiese span met horn saamgebring, wot die 

voorafgaande patroon weer herhaal het. (Kyk no die onderste gedeelte (2) 

van Diagram l .) 
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DIAGRAM 143 

-------------------------------- ---------------------------

---------------------------------- --------------------------

------------------------------- ----------------------------

-------------------------------- ----------------------------

"Ministerie van Landbou, Organ/grammes de /'Administration Centrale, Parys: Ministerle van 
Landbou, Afdeling vir lngenieurswese en Organisasie, 1970; Dupuis, et. al .. Organ/grammes des 
Institutions Frani;:aises. 
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'n Beskouing van die struktuur van die Ministerie van Landbou in 1991 (Diagram 

2) dui daarop dot spesialisasie teruggekeer het in die vorm van nuwe 

directions, hoewel die essensie van Pisani se hervormings tog oorleef het. 

Daarbenewens het baie van die ou konflikte weereens kop uitgesteek 

dwarsdeur die nuwe struktuur namate die corps nuwe vestings gevind het."' 

'n Hervorming, met doelstellings soortgelyk aan die van Pisani, is ingestel In die 

Ministerie van Nasionale Opvoeding. Hierdie ministerie goon sedert die 

ontstaan van die Vyfde Republiek gebuk onder 'n swak georganiseerde 

sentrale administrasie. Teen die agtergrond van die mislukking van die 

sekretaris-generaal in die ministerie, soos bo bespreek is, het Olivier Guichard in 

1970 'n verreikende hervorming van die services onderneem. Hy het die 

objectifs (beleidsdoelstellings) van moyens (beleidsimplementering) geskei, deur 

hiervoor drie directeurs delegues door te stel wot slegs vir beleidbepaling 

verantwoordelik was en sewe directeurs wot vir die implementering van die 

beleid gesorg het."' (Kyk no Diagram 3.) 

Die drie directeurs delegues sou nou saamwerk met die minister en sy cabinet 

om sodoende beleidsontwerpe saam te stel. Hulle moes ook algemene riglyne 

aan die operasionele directeurs verskaf. 

Afgesien van die inherente probleem van werkverdeling tussen die twee soorte 

directeurs, het die stelsel hoofsaaklik twee nadele. Eerstens is door nie hierorgies 

'n hoer geog aan die directeurs delegues toegeken as aan die operasionele 

directeurs nie, en tweedens het hulle nie hul eie services nie, moor is hulle 

elkeen aangewese op 'n klein cabinet. Waor door wrywing tussen die twee 

groepe voorkom, het die directeurs delegues gevolglik die minste 

bedingingsmag. 

"Directeur General de /'administration et du Financement Persoonlike Onderhoud, Ministerle van 
Landbou, Parys. 2 Februarie 1987 (kyk no Aanhangsel 1). 
"Kyk no die verslag deur Georges Amestoy oor die struktuur van die Ministerle van Naslonale 
Opvoeding in lnstitut Fran.;ais des Sciences Administratives, Les Superstructures de /'administration 
centrale, pp. 165-182: ook Hayward, Governing France: The One and Indivisible Republic, pp. 200-
204, vir 'n duidelike opsomming van die hervorming. 
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Die nuwe stelsel het redelik goed gewerk in die vroee stadia onder Guichard en 

sy cabinet. wot skakeling tussen die beleidbepalende en die 

beleidsimplementerende directeurs beklemtoon het Sedert Guichard. wot die 

stukrag agter die hervorming was, no die Ministerie van Openbare Werke en 

Behuising verskuif het. is die nuwe struktuur in 'n sorgwekkende posisie gelaat, 

aangesien die directeurs die gevaar geloop het om in onbruik te verval in die 

administrasie."' 

Hierdie twee eksperimente toon hoe moeilik dit is om die strukture en houdings 

in 'n ministerie te verander. Die magte van tradisie kry vaart sodra die minister 

wot die veranderings ge'inisieer het. sy pos verlaat. In sommige gevalle verleen 

die vyandigheid van die directeurs teenoor verandering selfs nuwe magte aan 

die lede van die cabinet. Die nuwe minister vind dit dikwels makliker om 'n 

nuwe beleid aan sy cabinet. wot simpatiek staan teenoor verandering. te gee 

as aan sy directeurs. wot verandering beskou as 'n inbreuk op hulle magte. 

Die directions verskil aansienlik van mekaar wot betref hul rol en organisasie en. 

in 'n sekere mate. die beleid wot hulle aanhang. Dit is te wyte aan die tradisie 

in die direction, die personeel daarin en die houdings van die directeurs. 

In die Ministerie van Kultuursake, byvoorbeeld, is door sommige directions wot 

goed gevestig en georganiseerd, sowel as beleidbepalend is, soos die direction 

des archives (direktoraat vir argiewe) of die direction des musees (direktoraat vir 

museums), Ander, soos die direction de la musique, de /'art lyrique et de la 

danse (direktoraat vir musiek, teater en dons), wot die nadeel het dot dit 'n 

vaag gedefinieerde terrein moet dek en beheer, dra polities minimale gewig en 

is geneig om swak te wees."' In die Ministerie van Gesondheid, dra die direction 

des migrations (direktoraat vir migrasie) en die direction de la securite sociale 

(direktoraat vir sosiale welsyn) meer gewig as die swak, moor sogenaamde 

beleidbepalende Openbare Gesondheidsafdeling.w 

In 'n sterk ministerie, soos die Ministerle van Finansies, het feitlik al die directions 

genoeg personeel en is hulle goed georganiseerd. Terselfdertyd is dit hoogs 

waarskynlik dot die meeste van die directions in die mlnlsteries van Arbeid of 

Gesondheid 'n tekort aan kundige personeel sol he en swak georganiseerd is. 

"Consei/ler technique, Persoonlike onderhoud. Ministerie van Nosianale Opvoeding. Parys. 5 
Februarie 1987 (kyk na Aanhangsel 1). 
"Chef de cabinet, Persoonlike onderhoud. Minlsterie van Kultuursake. Parys, 24 April 1989 (kyk na 
Aonhangsel 1 ). 
Sl)Chef de cabinet, Persoonlike onderhoud. Ministerie van Gesondheld, Parys. 3 Mel 1989 (kyk na 
Aanhangsel 1 ). 
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Daar is voorts ook belangrike verskille tussen die directions in 'n ministerie. In die 

Ministerie van Finansles is daar directions wot meestal beleidbepalers is, soos die 

direction du budget (direktoraat vir die begroting) en die direction du tresor 

(direktoraat van die tesourie), en meer administratiewe directions soos die 

direction de la comptabilite publique (direktoraat vir openbare rekeninge); 

ander, soos die direction des prix (direktoraat vir prysbepaling) is berug 

daarvoor dot dit moeilik is om met hulle oor die weg te kom. Selfs die Ministerie 

van Finansies het sy swak directions, soos die direction de la loterie nationale 

(direktoraat vir nasionale loterye) wot nie daarin kan slaag om die room van 

die ministerie se staatsamptenare aan te trek nie.51 

Die krag van bepaalde directions in die Ministerie van Finansies spruit uit die 

funksies wot hulle in die Stoat vervuL hul hoe status in die administrasie en die 

personeel wot die directions beman. 'n Afdeling in die hande van die 

inspection des finances (inspektoraat van finansies) sol die voordeel he dot dit 

toegang geniet tot ander strategiese punte in die administrasie wot rus In die 

hande van inspecteurs des finances (finansiele inspekteurs).52 Hulle kan dus 

vryelik inligting bekom. 

4.7 SOUS-DIRECTIONS EN SERVICES 

Directions word onderverdeel in sous-directions en services. Die sous-direction is 

die mees algemene sub-direktoraat; die service is 6f 'n tussenvlak wot tussen 

die direction en die sous-direction geplaas word, 6f gelykstaande aan 'n sous

direction. Diagramme 4 en 5 gee voorbeelde van hoe 'n direction verdeel kan 

word. Die direction in die Ministerie van Binnelandse Sake (Diagram 4) is 'n 

voorbeeld van 'n doodgewone hierargiese verdeling, terwyl die direction van 

die Ministerie van Nasionale Opvoeding (Diagram 5) ·n meer verwikkelde 

struktuur vertoon. 

"Eck. La Direction du Tresor. pp. 42·54. 
"Vir 'n beskrywing van die verskille tussen directions in die Ministerie van Finansies. kyk na Eck. La 
Direction du Tresor. pp. 66-69; Jean Menthen, Un chateau-fort medieval: le Ministere des Finances, 
Esprit. 1970. pp. 22-23. 
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Hoewel wrywing in 'n sous-direction nie so hewig is as die tussen directions nie. 

kan daar tog verskille voorkom. In hulle studie oor die verhoudinge van 

directions onder stres. het Colliard en Timsif' bevind dat twee sous-directions 

teenstrydige beskouings gehuldig het, nie net wat hul funksies nie. maar ook 

wat die struktuur en die rol van die ministerie betref. Die ouer. meer gevestigde 

sous-direction was gekant teen hervorming in die ministerie en was in die geheel 

gesien tevrede met die wyse waarop die ministerie funksioneer. Die tweede 

sous-direction was ten gunste van 'n meer reformistiese benadering tot die 

probleme waarmee die ministerie te kampe gehad het. hoewel daar tog 

ongelukkigheid was oor 'n nuutgeskepte sous-direction wat 'n deel van sy 

werkgebied oorgeneem het. Cabinets tree gewoonlik op as arbiter wanneer 

konflik so ontstaan en moedig sous-directions aan om vernuwing toe te pas -

veral as dit verband hou met 'n nuwe beleid van 'n nuwe minister. Oirecteurs is 

geneig om hulle eie standpunt eerder te beklemtoon ten spyte daarvan dat 

dit nie noodwendig die standpunt van die minister is nie. Dit is dus belangrik vir 

cabinets om teenstrydighede in sous-directions hok te slaan voordat directeurs 

hulle eie invloed kan laat geld. 

Sous-directions. wat dikwels wyd uiteenlopende aspekte van 'n ministerie se 

werk dek, sien probleme vanuit verskillende hoeke. Die dlrecteur sal 

normaalweg luister na die strydende standpunte en interpretasies en sal dan 6f 

tussen hulle kies. 6f - soos meestal die geval is - inligting selekteer wat sy ele 

uitgangspunte bevestig. 

Dit is duidelik dat die cabinet geneig is om die verskille in uitgangspunt en 

benadering in 'n direction uit te buit om sodoende sy eie posisie te versterk. In 

die geval van 'n botsing met 'n directeur. of as daar gepoog word om sy 

posisie te ondermyn, kan 'n lid van die cabinet dalk probeer om direk met 'n 

sous-directeurte skakel. ter wille van ondersteuning of inligting. 

Dit is egter nie altyd 'n maklike uitweg nie, want ten spyte van die gesonde 

verskille wat gewoonlik in 'n direction bestaan. is daar groat respek vir 

hierargiese orde. Die sou~directeur sal. doelmatigheidshalwe en om sy eie 

loopbaanvooruitsigte te bevorder, byna altyd sy directeur inllg omtrent kontak 

wat hy met ander sous-directeurs. ander ministeries of met lede van 'n cabinet 

gehad het. Dit gebeur weliswaar selde dat die sous-directeurs die inisiatief 

"Claude-Albert Colliard & Gerard nmsit (reds.). Les Autorites administratives independantes. Parys: 
Presses Universltaires de France, 1988. pp. 127-134: ook J. Lautman & J.C. Thoenig. Confllts internes 
et unite d'actlon: le cos d'une administration centrale, Socio/ogie du Travail, 8(3), 1966. pp. 297-314. 
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neem sonder om vooraf met die directeur te beraadslaag. Waar dit wel 

voorkom. geskied dit eerstens. waar die directeurs semi-afgetredenes is, soos 

sommige tegniese directeurs inderdaad is. wot administratiewe poste aanvaar 

aan die einde van hul professionele loopbane, of tweedens, in ministeries met 

swak interne organisasie wot ruimte loot vir sous-directeurs met 

ondernemingsgees. 

Cabinets beset dot sous-directions se verhoudinge met die directions oor 'n 

longer tydperk ontwikkel en gevestig geraak het en tot nadeel van die minister 

kan wees as sy beleidstandpunte nie in ooreenstemming met die klimaat in die 

administrasie is nie. Hulle hou dus altyd die situasie tussen directions en sous

directions dop sodat hulle die minister kan inlig indien dit tot sy nadeel sou 

wees. 

4.8 KOORDINASIE IN MINISTERIES EN DIRECTIONS 

Sommige staatsamptenare teken 'n rooskleurige prentjie van die eenheid en 

harmonie tussen die directeurs. Die volgende aanhaling, geskryf deur 'n oud

directeur in die Ministerie van Gesondheid. illustreer hierdie houding: 

'Pour continuer ce tour d'horizon des personnalites avec lesquelles je me suis 
trouve en contact, ii faut tout d' abord citer les autres directeurs. mes collegues. 
A ce niveau de la hierarchie, la hauteur des vues et la courtoisie sont de regle, 
et facilitent les rapports. Du reste, ii ne pouvalt y avoir de competition entre nous 
pulsque mon role se bornait a comprendre leurs difficultes et a leur fournir les 
moyens de les surmonter. "56 

Die soort verhouding wot hierbo beskryf is, hoewel wenslik, maak nie dee! uit 

van die normale rol wot ministeries en directions vervul nie. Die uiteenlopende 

aard van die funksles wot deur elke ministerie vervul word, die feit dot 

staatsamptenare identifiseer met hulle eie directions, en die afwesigheid van 'n 

enkele aanspreeklike hoof-administratiewe posbekleer in elke ministerie, lei tot 

koordinasieprobleme in elke ministerie. Directions hou jaloers die wag oor hul ele 

administratiewe gebied en bejeen enige inbreuk wot deur 

medestaatsamptenare daarop gemaak word met wrewel: 

"Jean Navarro, Souvenirs d'un directeur d'admlnistratian centrale, La Revue Administrative, 16(2), 
1963, pp, 121-128; 'n soortgelyke standpunt word ook gehuldig deur J, Filippi & F.L Closon, 
L 'Economle et /es finances, Parys; Berger-Leva ult. 1988, pp. 10-11 . 
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"The administrative in-fighting. the patience. cunning and determination 
necessary to secure a minimum of cooperation and agreement even within 
ministries that tend to be agglomerations of introverted specialist divisions. each 
jealously protecting its own assigned area of responsibility results in such extreme 
compartmentalisation that it is vital to bring all concerned round a table to 
achieve a reconciliation of rivalries that threaten to paralyse action. "57 

'n Patroon van konflik. soortgelyk aan die tussen ministeries, moor gewoonllk 

meer intens, kan waargeneem word tussen directions. Die aard van die konflik 

wissel na gelang van die ministerie en die persoonlikhede van die directeurs. 

In sommige gevalle ontstaan wrywing waar directeurs verskillende standpunte 

huldig omtrent 'n algemene beleid, soos Guy Lord in sy studie oor die Ministerie 

van Finansies bevind het: 

"The Ministry of Finance also has internal problems. The cloisonnement between 
the various divisions is even greater than in most technical ministries. The transfer 
of officials from division to division is rare. Civil administrators and inspectors of 
finance pass their whole careers in the same division. and officials of the 
external agencies are not often appointed to Paris. Each division perceives the 
general interest in its own way and assumes the appropriate attitudes. When the 
1967 budget was prepared. for example. the budget division was a staunch 
supporter of financial orthodoxy. The prices division was concerned with the 
danger of inflation. while the forecasting was expansionist. Both of the latter 
were critical of the narrow financial outlook of the budget division. and the 
prices division did not think (as the budget division did) that a balanced budget 
achieved by raising prices in the nationalised industries would stop inflation. "58 

Konflik soos hierbo beskryf kom in die meeste ministeries voor, ten opsigte van 'n 

verskeidenheid probleme. Party le doeltreffende optrede aan bande. soos 

byvoorbeeld die konflik tussen die directions in die Ministerle van Nasionale 

Opvoeding tydens die krisis van 1988 oor die hantering van opvoedkundlge 

hervorming; ander maak bloot deel uit van die bedingingsproses wot daagliks 

in die administrasie plaasvind en is 'n noodsaaklike en miskien gesonde deel 

van beleidbepaling.59 

'n Bykomende bron van wrywing in 'n ministerie le in die konflik tussen die 

vertikale en horisontale directions. Die vertikale directions. dikwels met 

gespesialiseerde belange, is gekant teen die bedrywighede van 'n horisontale 

"Lord. The French Budgetary Process. p. 97; Kyk ook no Lochok & Chevalller, La Haute 
Administration et ta Pofitique: en Robert Catherine. Les Fonctionnaires frani;:ais. Parys: Armand Colin, 
1973. 
"Lord. The French Budgetary Process. p. 129; kyk ook no Dominique Leca. Le Ministere des 
Finances, Parys: Presses Universltaires de France, 1988, pp. 21-22. 
"Die reperkussies van konflik tussen directions word In 'n latere hoofstuk behandel. Die Mlnlsterle 
van Nasionale Opvoedlng is bykans met elke nuwe minister van vooraf besig om strukturele 
heivormings aan te pak. 



Hoofstuk 4 Bladsy 154 

laag wot dwarsoor hulle funksies sny; hulle beskou die horisontale direction as 'n 

indrlnger in die administrasie. Die horisontale directions, daarenteen, meen dot 

hulle nie doeltreffend kan funksioneer nie, tensy hulle veranderings kan 

aanbring in die vertikale directions en betrokke is by hulle admlnistrasle. Hulle 

beskou die vertikale directions as gespesialiseerde belangegroepe sonder 'n 

algemene perspektief op die probleme van die ministerie. Die situasle word 

dikwels vererger deur personeelverskille. Vertikale directions is gewoonlik in die 

hande van die tegniese corps, terwyl die horisontale directions uit 

administroteurs Civils (algemene publieke administrateurs) van buite die 

ministerie bestaan. Lord voer aan dot die vertikale directions hulleself in 

sommige gevalle beskou as die directions wat geld moet bestee, terwyl die 

horisontale instellings, veral die algemene sekretariate of die finansiele services, 

hulself in 'n soortgelyke posisie as die van die minister van Finansies bevind, as 

verdedigers van die 'algemene belong' wot hulle moet beskerm teen 

gespesialiseerde belange."' In hierdie situasie kan konflik dalk in naam 

belangriker raak as 'n spesifieke beleid, terwyl die probleem eintlik le by die 

verdeling tussen die domaines reserves van die twee soorte directions in die 

ministerie. 

Ten beste kan die atmosfeer in die ministerie beskryf word as een van 'n gebrek 

aan samewerking. Robert Catherine dui in die vroeere tydperk van die Vyfde 

Republiek aan dot: 

"Au meme titre que tout specialiste d'une question determinee. les 
fonctionnaires sont en effet portes a s' enfermer dons leurs attributions sans trop 
se soucier de ce qui se posse dons le service voisin et, en tout cos, sans trop 
desirer que d'autres s'inquietent de ce qu'ils font." 61 

Directeurs verkeer dikwels in totale onkunde oor die werk waarmee hul kollegas 

besig is. Hulle huiwer om saam te werk aan projekte waarby twee of meer 

directions betrokke is. en loot liewer die samewerkingsinisiatiewe oor aan lede 

van die cabinet. 'n Directeur in die Ministerie van Landbou het verduidelik dot 

directeurs dikwels daarin slaag om hul idees heel suksesvol saam te voeg op 

versoek van 'n lid van die cabinets, moor in afsondering werk wot daaglikse 

kwessies betref: 

"Directeurs hou nie van kontak met mede-directeurs vir advies nie; dit verswak 
hulle bedingingsposisie. In elk geval, ten beste is hulle te besig om hulleself 
besig le hou met interministeriele ko6rdinasle. "62 

'°Lord, The French Budgetary Process, p. 129. 
"Catherine, Les Foncnonnaires fran<;ais, p. 283. 
"Directeur, Persoonlike onderhoud, Minlsterie van Landbou, Parys, 2 Februarle 1987 (kyk na 
Aanhangsel I). 
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'n Voormalige sous-directeurin die Ministerle van Nasionale Opvoeding wat in 

1989 as conseil/er technique in 'n cabinet diens gedoen het. het gese: 

"Die punt is dot verhoudinge goed kon wees tussen directeurs wonneer dit 
ontwikkel het moor dit gebeur nie oltyd spontoon nie. Besluite word dikwels 
deur een directeur geneem sonder dot door oon die implikosies gedink word 
wot sulke besluite vir onder directions kon inhou. Dit is dikwels mokliker vir hulle 
om koordinosie oon die cabinet oor te loot. en don te klo dot die cabinet te 
veel inmeng. "63 

Verskeie directeurs het erken dat samewerking in die vroee stadia van 

beleidbepaling later konflik help voorkom, maar volgens hulle is dit moeilik om 

samewerking te bewerkstellig. In sommige gevalle vind voorafgaande kontak 

plaas op die vlak van sous-directeurs of chefs de seNice, vir wie dit makliker is as 

vir die directeurs om hulle ampsgenote in die administrasie te nader. 

Directeurs in dieselfde corps mag vind dat aanvanklike kontak tussen hulle, en 

hul vermoe om inligting met mekaar te deet makliker gemaak word deur hul 

gemeenskaplike agtergrond en opleiding, en deur die feit dat elk van hulle 

identifiseer met sy corps. Hierdie bewustelike identifikasie word dlkwels oorskadu 

deur die realiteite van administratiewe kontak. Hierdie aspek word In hoofstuk 

vyf en ses breedvoerig behandel. 

Dit is al aangedui dat die directeurs self onsuksesvol is om doeltreffende 

koordinasie te bereik. Dit is egter nodig, belde vir belangrike beleid en vlr die 

doeltreffende verloop van die administrasie, dat 'n hoer gesag die konflik wat 

tussen die directeurs ontstaan, sal oplos en samewerking sal aanmoedig. 

Hierdie arbitersrol word al hoe meer deur die cabinet vervuL wat koordinasie 

beskou as een van sy noodsaaklikste funksies. Daar sal in hoofstuk nege 

aangedui word dat hoewel directeurs die behoefte aan arbitrasie raaksien, 

hulle nietemin van mening is dat dit nie vir die cabinet nodig is om betrokke te 

raak by die administratiewe detail om sy taak te kan uitvoer nie. Die cabinet is 

eerder genelg om sy rol as arbiter te gebrulk as 'n verskoning om tussenbeide te 

tree in die werk van die directeurs. Die cabinet maak ook 'n gewoonte 

daarvan om doelbewus die behoefte aan 'n koordinerende instelllng in die 

administrasie te oordryf, om so sy eie rol in die administrasie te versterk. 

'"n Conseiffer technique (voorheen 'n sous-directeur In dleselfde mlnisterie), Persoonllke 
onderhoud, Mlnisterle van Noslonole Opvoeding. Parys, 18 April 1989 (kyk no Aanhangsel l ). 
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4.9 SAMEVATTING EN EVALUERING 

In hierdie hoofstuk is die struktuur en organisering van bepaalde ministeries en 

die probleme wot hierdie strukture vir doeltreffende administrasie inhou, kortliks 

beskryf. Door is spesifiek in die hoofstuk aangedui dot 'n kaordinerende en 

aanspreeklike instelling by al die vlakke van die administrasie noodsaaklik is. 

Die Vyfde Republiek is gekenmerk deur aanhoudende herstrukturering van 

ministeries. Met die uitsondering van die meer tradisionele ministeries, is die 

struktuur van die stoatsdiens soms veronder om die administrasie daorvan meer 

doeltreffend te maak. omdat dit polities wenslik was, om aan te pas by 

heersende ekonomiese en sosiale omstandighede, of omdat bepaalde 

nywerheidstoestande dit vereis het. Nuwe directions van die ministeries is nie 

noodwendig geskep nie, moor herorganisosie het directions in bestoande 

ministeries of onder die beheer van ander ministeries geplaas. 

Die Vyfde Republiek, wot ministerieel gesproke meer stabiel is, kon nle veel aan 

die konflik tussen die minister en sy ministerie doen nie. In Frankryk word die 

gewone probleme verbonde aan skakellng met en beheer oor die 

administrasie vererger deur ministeries wot mededingend Is. intern verdeeld is, 

en tussen corps en faksies verskeurd is. Door is tot nog toe tevergeefs gepoog 

om ministeries se strukture te hervorm. 

As die bestaande verdeeldheid tussen sommige ministeries en die kompleksiteit 

van interministeriele probleme in ag geneem word, is dlt duidelik dot die 

cabinet 'n bepaalde rol as inter- en intraministeriele koordineerder het om te 

vervul. 

In die afdeling oor die soorte ministeries is oangedui dot alle ministeries in 

Frankryk 'n sekere status of magsbasis in die administratiewe stelsel het. Die 

aord, posisie en status van 'n ministerie word gesamentlik bepaal deur die took 

wot dit in die staatsdiens vervul, sy struktuur en personeel. Die hierorgle van 

ministeries is nie staties nie; dit kan verander no gelang van die politieke situasie 

en die personeel wot vir die ministerie gewerf word. Die Ministerie van 

Openbore Werke het byvoorbeeld aan die begin van die Vyfde Republiek, 

soos die ander tegniese of sosiale ministeries, swak gefunksioneer, moor geniet 

nou 'n hoe posisie In die administrasie en werf bekwame personeel. Die 
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verbetering kan toegeskryf word aan die hoe kaliber van sy ministers en die feit 

dot door deur die regering meer klem op hierdie terrein geplaas is. 

Dit is egter die Ministerie van Finonsies wot die meeste mag beklee as gevolg 

van die ministerie se verantwoordelikheid vir die toewysing. beheer en kontrole 

van fondse aan ander ministeries. 

Voorts is aangedui dot hoewel die status van 'n ministerie ook be'invloed word 

deur die gehalte personeel wot die ministerie werf, door tog 'n verskil tussen 

ministeries oor die hoer status van bepaalde hooggeplaaste amptenore 

bestoon. 

'n Mens sou in die algemeen kon se dot door vir die cabinet minder 

geleentheid is om op te tree in die sterk georganiseerde ministeries soos die 

Ministerie van Finonsies of die Ministerie van Binnelandse Sake, terwyl door meer 

kans daarvoor sol wees in ministeries met 'n lae profiel, soos Gesondheid en 

Arbeid, Door moet egter bygevoeg word dot laasgenoemde, in geheel 

beskou, relatief swak sol bly. 

'n Verdere kenmerk wot eie is aan die Franse administratiewe stelsel, is die 

voortdurende konflik en twis tussen ministeries oor gemeenskaplike 

beleidsaangeleenthede en interministeriele probleme. Die beleids- en politieke 

verskille wot spanning tussen ministers veroorsaok. word in die ministeries 

gereproduseer (kyk no hoofstuk drie). Die gevolg hiervan is probleme wot 

ontstaan omdat die noue interministeriele aord van bepaalde 

aangeleenthede op die funksionele terrein ooNleuel. Hierdie toedrag van sake 

lei ook tot ko6rdinasieprobleme wot deur die cabinet hanteer en opgelos moet 

word. 

Door is hoofsaaklik twee redes waorom 'n dossier moontlik stadig en moeisaam 

van een ministerie no 'n ander beweeg. Eerstens beskou ministers probleme 

vanuit verskillende hoeke; dit kan wees omdat hulle verskillende belange 

verteenwoordig, of omdat die corps in die ministerie 'n sekere houding inslaan. 

Tweedens, beoordeel ministeries hul mag aan die hand van die terreine 

waoroor hulle beheer uitoefen: enlge ooreenkoms wot aangegaan word, hou 

die gevaor in dot hulle 'n sekere beleid dalk aan 'n ander ministerie moet 

'afstaan', wot beskou word as 'n oortreding op hulle gesagsgebled en 

outonomie. Daarbenewens het die directeurs, wot met interne probleme van 

hulle eie te kampe het. n6g tyd n6g !us om hulle met interdepartementele 
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koordinering te bemoei. Hulle verkies in die algemeen om dit aan lede van die 

cabinets oor te loot. Dit is vir die cabinets, op hulle beurt baie makliker om die 

koordinering tussen ministeries te behartig; trouens, dis in hulle eie belong om dit 

te doen, aangesien interdepartementele koordinering deesdae waarskynlik 

die sterkste grondslag vir hul bevoegdhede uitmaak. 

Door is uitgewys dot in die bree gesien, dit die sentrale administrasie is wot 

beleid bepaal en wot toesig hou oor die se1Vices exterieurs wot die beleid 

uitvoer. Door is in werklikheid glad nie so 'n duidelike grens tussen die funksies 

van die twee nie. Die sentrale administrasie en die se1Vices exterieurs sluit 

verskeie personeel en instellings met verskillende take en funksies in, waar 

oorvleueling ook voorkom. 

Die hoogste administratiewe instelling, naas die minister, is sy cabinet (wot die 

rol van die sekretaris-generaal bykans geheel en al vervang het), 'n aantal 

directions, sous-directions, se1Vices en bureaux. Die cabinets dien as die 

beheer- en koordineringsmeganisme vir al die voorgenoemde afdelings se 

aktiwiteite en doen daaroor verslag aan die minister. 

Die meeste ministeries het tussen agt en sestien directions, moor geen 

koordinerende en aanspreeklike hoof nie. Door is tot nog toe baie min bereik 

met eksperimente om 'n ko6rdinerende sekretaris-generaal in Franse ministeries 

in te stel, behalwe in sekere spesialis-gevalle soos die ministeries van Pos en 

Telekommunikasie, en Buitelandse Sake waar die pos reeds lank bestaan. 

Ministers het gevolglik regstreeks met agt tot sestien hoofde van directions, 

dikwels spesialiste in eie reg, te doen. Dit het 'n soort magvakuum geskep, 

waarin die cabinets as't ware alle verantwoordelikheid op hulleself geneem 

het om sodoende 'n skild tussen die minister en sy ministerie te word. In 

sommige gevalle boat die verhoudinge tussen die directeurs en die minister wel 

by die ko6rdineringsaksies van die cabinet, moor ander kere vererger die 

cabinet die probleem deur die minister van sy directions en seNices te isoleer. 

Ministeries is intern verdeeld tussen vertikale en horisontale directions, tegniese 

en nie-tegniese corps, en spesialis en generalistiese directeurs. Door is dus in die 

meeste ministeries konflik oor die meeste kwessies en probleme. Party, soos die 

konflik tussen die directions in die Ministerie van Nasionale Opvoeding toe door 

'n krisis oor die hantering van onderwyshervorming ontstaan het kniehalter 

doeltreffende optrede. Ander maak bloot dee! uit van die onderhandeling 

wot daagliks in die administrasie geskied en maak 'n noodsaaklike en miskien 
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'n gesonde deel van beleidbepaling en -uitvoering uit. Die cabinets bemoei 

hulle al meer met hierdie konflik, onder die voorwendsel dot hulle as arbiters 

optree, moor in werklikheid doen hulle dit gewoonlik om hul eie rol en raison 

d'etre in die ministerie te versterk. 

Ministeries word piramidies saamgestel. Die bestuur van die staatsdiens bied 

ook verskele kontraste aan. In die meeste gevalle is die staatsdiensstrukture 

formeel en hierargies. Die rang en gesagsfere van elke beampte word 

benadruk, hoewel die rigiditeit van die laer vlakke van die staatsdlens 'n 

merkbare kontras vorm met die buigsaamheid en outonomie op die hoogste 

vlakke. Op die hoogste vlak kan hierargiee lam gele word omdat sommige 

topamptenare, soos cabinetslede, mag optree op dieselfde vlak van 

bevoegdheid en met 'n soortgelyke openbare profiel as sommige ministers in 

ander lande. 

In die volgende hoofstuk sol daarop gewys word dot die redes wot tot hierdie 

bevoegdheid aanlelding gee die Franse oortuigings insluit dot die heel boonste 

vlak staatsamptenare die Stoat en openbare belong dien eerder as om 

ondergeskik aan 'n minister te wees. Dit sluit ook die eeue oue aanvaarding In 

dot staatsamptenare in wye areas van die wetenskaplike, sosiale en 

ekonomiese lewe mag intree, asook die uitgangspunt dot staatsamptenare 

hulle reputasie te danke het aan hulle tegniese en algemene administratiewe 

bekwaamheid. 

Deur kennis te dra en begrip te he van die opleiding en agtergrond van 

hooggeplaaste amptenare soos directeurs en cabinetslede, sol dit makliker 

wees om te verstaan hoedat probleme in die verhoudinge tussen die politieke 

en administratiewe stelsel opgelos word deurdat door 'n onderlinge 'klimaat 

van vertroue' bestaan wot berus op soorgelyke opvoedkundige en sosiale 

agtergronde. 

Hoofstuk vyf behandel ook die werwing, agtergrond en opleiding van die 

personeel wot die strukture beman wot In hierdie hoofstuk bespreek is. Die 

corps as verskynsel, die relevansie daarvan vir die administrasie van die 

staatsdiens. asook die probleme wot die corps vir die minister en sy cabinet 

inhou, word ook van nader beskou. 



HOOFSTUK VYF 

SOSIALE AGTERGROND EN OPVOEDKUNDIGE MILIEU 

VAN HOOGGEPLAASTE AMPTENARE 

5.1 IN LEIDING 

Reeds in die vorige eeu het die Franse in beginsel aanvaor dot die funksie van 

die Stoat nie slegs die lewering van 'n reeks dienste behels nie. Die sentrale 

owerheid is in toenemende mate aanvaor as die leidinggewende instansie wot 

die algemene welsyn van die gemeenskap moet bevorder. Besondere aandag 

is geskenk aan die agtergrond en opleiding van 'n bepaalde klas 

staatsamptenore wot die pas in die openbore diens moes aangee. 

In die vorige hoofstuk is aangedui dot die lnterne organisasie van ministeries 

eiesoortige probleme skep. Die spesifieke behoefte aan 'n ko6rdinerende en 

finaal verantwoordelike instelling op alle vlakke van die adminlstrasie is 

uitgewys. Hoewel ministeries soortgelyke ko6rdinasieprobleme beleef, is door 

inderwaorheid 'n groot verskil In mag en gewig tussen onderllnge ministeries. Dit 

geld selfs tussen die versklllende directions in 'n ministerie. Ministeries is ook 

gedurig in konflik oor gemeenskaplike beleid, en cabinets dien as meganisme 

om die aktiwiteite van die ministerie met die van die staatsdiens te ko6rdineer, 

en konflik te help oplos. 

In hierdie hoofstuk word aangevoer dot die bogenoemde probleme vererger 

kan word deur die bestaan van corps. Nie alleen het die corps mag en invloed 

in die staatsdiens nie, moor hulle personeel is ook alomteenwoordig in die 

besluitnemingsprosesse van die staatsdiens, en beweeg tussen en in ministeries 

rond. 

In die inleidende hoofstuk is dit gestel dot top staatsamptenore in Frankryk, as 

agente van die Stoat, 'n administratiewe elite vorm wot betrokke Is by 'n reeks 

bedrywighede wot verder strek as die funksie van reeltoepassing. Door is drie 

hoofkenmerke van die Franse burokrasie wot hiertoe aanleding gee, te wete: 

die permanensle van die burokratiese strukture soos die corps, die 
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alomteenwoordigheid van burokratiese personeel. en die vlak van opleiding 

van die hoer staatsamptenare. Hierdie kenmerke sol vervolgens beskryf word. 

Die werwing en agtergrond van directeurs' in die ministeries, asook die 

kontinui'teit van veral die grands corps (meester-corps)2 word ook beskryf. 

Aandag word gegee aan die mate waarin lede van die burokratiese elite 

posisies van mag en invloed beklee in die ministeries, wot die uitvoerende arm 

van die regering is, sowel as buite die ministeries. 

In die inleidende hoofstuk is dit ook gestel dot 'n sterk uitvoerende gesag, soos 

die van die Franse Vyfde Republiek, in die lig van verswakte wetgewende 

instellings' al hoe meer vertroue plaas in die boonste vlak van die burokrasie vir 

beleidbepaling. Hierdie vertroue word nie alleen bevorder deur grondwetlike 

bepalings nie.4 In hierdie hoofstuk word aangedui dot dit ook bestaan as 

gevolg van instellings soos die Ecole Nationale d'Administration (L 'ENA) 

(nasionale skool vir administrasie), die tegniese en grands corps met hulle 

hoogsgeskoolde lede en die corps d'administrateurs c/vils (corps van algemene 

publieke administrateurs)5 
- tradisioneel die topkaders in die burokrasie. 

Voordat die agtergrond en opleiding van directeurs in die staatsdiens 

bespreek word, sol 'n sinoptiese oorsig van die ewolusie van die werwing- en 

corps-stelsel in die Franse staatsdiens gegee word vir die doel van hierdie 

hoofstuk. Die samestelling en tradislonele rol van die corps in die staatsdiens en 

die probleme wot dit vir die minister en sy cabinet inhou, sol verduidelik word. 

L 'ENA en sy bydraes, en die rol van die administrateurs civils sol ook kortliks 

beskryf word. Aangesien hierdie aspekte nou verweef is met die aanstelling, 

agtergrond en opleiding van die directeurs en cabinetslede (wot in hoofstuk 

ses beskryf word), word dit derhalwe ook hier verduidelik. Sommige directeurs 

het al as cabinetslede gedien, en die aangeleentheid, tesame met die 

politieke affiliasie van directeurs, word in oenskou geneem omdat dit bepaalde 

gevolge vir die doeltreffende verloop en die werking van die cabinelstelsel kan 

inhou. 

Dit is duidelik waarneembaar uit die gegewens in hierdie hoofstuk dot die 

agtergrond en opleiding van die directeurs in die staatsdlens nie verskil van die 

'Kyk na die Glossorium. 
'Kyk no punt 1. 10.3. 
'Kyk no hoofstuk twee. 
'Kyk no hoofstuk twee. 
'Kyk no die Glossarium. 
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van cabinetslede nie. wot in die volgende hoofstuk beskryf word. Dikwels verruil 

dieselfde mense bloot net hulle rolle. 

5.2 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE WERWING- EN 

CORPS-STE LS EL 

In Frankryk het 'n burokratiese tradisie die republikeinse stelsel voorafgegaan. In 

die algemeen, het Franse konings ampte verkoop wanneer hulle geld nodig 

gehad het. Tydens die vyftiende eeu het die Bourbon-monorgie amptenore 

aangestel om die koning in die provinsies as belastinggaorders of intendants 

(kommissorisse). die voorgangers van die moderne prefets, te dien. In die vorige 

eeu is tegniese corps soos die Bosbou-administrasie en die Owerheld oor Brue 

ingestel. Die werwing van personeel vir sodanige gesentraliseerde 

regeringsburokrasiee het steeds berus op toekenningskriteria. Hierdie ampte is 

gekoop of geerf, en administratiewe rekrute was hoofsaaklik uit die adelstand.6 

Na die Franse Rewolusie in 1789 is oorerflike ampte afgeskaf en het Napoleon as 

eerste konsul (1792-1804) 'n merietestelsel in die staatsdiens ingestel. Beroepe 

was nou 'oopgestel vir talentvolles'.' Die beginsels van politieke onafhanklikheid 

en permanente ampsbekleding het onder die Julie-monorgie (1818-1848) meer 

aanvaorbaor geword, moor door is steeds van staatsamptenore verwag om 

die mag en ideologie van die regime te ondersteun.8 In werklikheid het elke 

verandering van regime gepaord gegaan met 'n sulwerlng. Elke minister het 

algehele beheer uitgeoefen oor die aanstelling, bevordering en afdanking van 

staatsamptenare sover ditsy besondere ministerie aangegaan het.9 

Met die ontwikkelings in die openbore onderwys tydens die Derde Republiek 

(1870-1946), het die sosiale grondslag van werwing uitgebrei om lede van die 

petite bourgeoisie (laer middelklas) in te sluit, moor gesaghebbende posisies 

was steeds eksklusief die terrein van die hoer en middelklasse. Met die opkoms 

van die parlementere oppergesag het die staatsdiens in teorie opgehou om 'n 

'George Vernadakis, The National School of Administration and Public Policy-making in France, 
International Review of Administrative Sciences. 54(3), September 1988. p. 428. 
'Peter. A. Holl. Jack Hayward & Howard Machin (reds.), Developments In French Politics. London: 
Macmillan. 1990, pp. 114-122; D.G. Chanton (red.). France: A Companion to French Studies, Landon: 
Methuen, 1985, pp.139-149, 642-647. 
'Hall. et. al .. Developments in French Politics, p. 149-170. 
'Vernadokis, The National School of Administration .... p. 428; vir meer inligting oor hlerdle onderwerp 
kyk na Claude-Albert Colliard & Gerard Timsit (reds.). Les Autorites administratives independantes, 
Parys: Presses Universitaires de France, 1988. p. 78; Emile Boutmy, Que/ques observations sur la 
reforme de l'enselgnement superieur. Parys: Ubrairie de Gerrner Bailliere, 1976. 
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invloedryke besluitnemer te wees. In die praktyk - weens die uiteenlopende 

samestelling van die Parlement. parlementere wanorde, politieke 

onbestendigheid en die feit dot ministers as gevolg van kort termyne onbekend 

was met aangeleenthede in hulle ministeries - het die hoer staatsamptenare 

die leisels in hulle hande gehad.'0 

Die gevolglike afwesigheid van politieke toesig op hierdie terrein is nie in 

Frankryk beskou as nadelig vir die Stoat nie, want die regeringsberoep Is 

tradisioneel beskou as eerbaar, en staatsamptenare, wot uit die hoer soslale 

klasse gekom het en dikwels hulle voorsate nagevolg het, as 'n verlenging van 

die Staat. 11 

Tot in 1945 het eenvormigheid nie in die Franse staatsdiens bestaan nie. Elke 

ministerie was voorheen in beheer van sy eie organisasie, werwing en 

diensvoorwaardes. Graderings en salarlsse het verskil van ministerle tot 

ministerie. Elke corps" het ook sy eie personeel gewerf, by wyse van 

mededingende eksaminering. Hoer en mlddelklas-graduandi van die Ecole 

Libre des Sciences Politiques de Paris (Paryse onafhanklike kollege vir politieke 

studies) - die voorganger van die Paris lnstitut d'Etudes Politiques (Paryse 

instituut vir politieke studies) wat in 1871 gestig is en in privaatbesit was - wat 

slegs uit enkele families gekom het, het die posisies in die grands corps as't ware 

gemonopoliseer. Die rekrute van die tegniese corps was hoofsaaklik afkomstig 

van die Ecole Polytechnique (hoer opvoedkundige kollege vlr wetenskap en 

tegnologie - ook bekend as "X") en die Ecole Notionole du Genie Rural 

(nasionale kollege vir landbou-ingenieurswese). Daar was so te se geen 

mobiliteit vanuit die laer geledere van die staatsdiens na die grands corps nie. 13 

In 1945 is die staatsdiens verenig onder 'n direction de lo fonction publique 

(staatsdiensdirektoraat - dit is soortgelyk aan 'n staatsdienskommissie), 

verbonde aan die kantoor van die eerste minister. Gestandaardiseerde 

graderings, salarisse. werwing en opleidingsreelings is ingestel. en die fiskale 

'°Vernadakis. The National School of Administration .... p. 428: kyk oak no Hall. et. al .. Developments 
in French Politics, p. 149-170; D. Hall. Les Hauls fonctionnaires et les patrons. Le Nouvel economiste, 
85. 13 Junie 1977; Franc;:oise Dreyfus & Francois d'Arcy. Les Institutions Politiques et Administratives 
de la France. Parys: Economica. 1989, pp. 92-98. 
''Vernadakis. The National School of Administration .... p. 428. 
"Kyk no punt l. 10.3 in hoofstuk een 
"Vgl. ook Ezra. N. Suleiman. Self-image. Legitimacy and the Stability of Elites: The Case of France, 
British Journal of Political Science. 7(2). April 1977, pp. 192-193; A. Delcamp, Les Competences et les 
Services, L 'Actualite Juridique - Droit Administratif, 20 Maart 1987: Anne Stevens. The Government 
and Politics of France, London: Macmillan, 1992, p. 123-125. 
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verantwoordelikheid vir die hele staatsdiens is toegewys aan die Ministerie van 

Finansies." 

In 'n paging om klasse gelykvormig te maak is door vier basiese kategoriee van 

staatsamptenare daargestel. Hierdie kategoriee bestaan uit 

• A: fonctionnaires de conception et de direction (bestuursamptenare 

betrokke by die ontwerp. formulering. inisiering en beplanning van beleid); 

• B: fonctionnaires d'application (uitvoerende amptenare); 

• C: fonctionnaires d'execution specialisee (spesialis-administratiewe 

amptenare); en 

• D: fonctionnaires d'execution simple (algemene administratiewe en 

klerklike amptenare). 15 

In elke kategorie vind 'n mens gespesialiseerde corps. 16 byvoorbeeld grands 

corps of corps prefectoral. wot die tipe werk of agentskap aandui, en range 

wot die aard van die pos. rang en salaris bepaal. Blnne die hoer 

administratiewe geledere - in 1990 is door ongeveer 15,000 hauts fonctionnaires 

(hooggeplaaste staatsamptenare) wot tegnies gesproke bokant kategorie A 
die hors echelle (ongeklassifiseerde rang)" val - is door verdere differensiasie. 

Hierdie kategoriee is, in stygende orde van belangrikheid: 

1. fonctionnaires principaux (hoofbeamptes), byvoorbeeld attaches van die 

inkomstebelastingdiens, administratiewe services, prefekture; 

2. fonctionnaires superieurs (topbeamptes), byvoorbeeld ingenieurs en die 

meeste van die administrateurs civils; 

3. hauts fonctionnaires (hooggeplaaste staatsamptenare), byvoorbeeld 

finansiele inspekteurs. amptenare van die cour des comptes (hof van 

openbare rekeninge). lede van die corps diplomatique (diplomatieke 

corps) en corps prefectoral (prefektorale corps); en 

"Vernadakls. The National School of Administration .... p. 428. 
15Kyk no die Glossarium vir 'n verklaring van die termlnologie; kyk ook no Vernadakis. The National 
School of Administration. 
"Vernadakis, The National School of Administration .... p. 428; kyk ook no William Safran, The French 
Polity. New York: Longman. 1991. pp. 201-202. 
"Ministere de la Fonction Publique, Lo Fonction Publique d'Etat en 1990. Parys: La Documentation 
Franc;aise. 1991. 
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4. grands fonctionnaires (meester-staatsamptenare) byvoorbeeld 

sekretarisse-generaal van ministeries, directeurs van die begroting, 

topamptenare van die conseil d'etat (staatsraad). 18 

Werwing vir die verskeie kategoriee gaan hand aan hand met die 

opvoedkundige stelsel in Frankryk. Minimale formele onderwys word vereis vir 

kategorie D, voltooiing van hoerskool vir kategorie C, voltooiing van hoerskool 

en toekenning van die baccaloureot (Franse matrikulasiediploma) vir 

kategorie B, en universiteitsopleiding vir kategorie A." 

Die staatsdiens verteenwoordig dus sedert 1945 'n loopbaan, waarop daar 

gewoonlik op 'n vroee leeftyd besluit word, en wot normaalweg gevolg word 

tot aftrede, met net enkele individue wot ongeveer teen die middel van hulle 

loopbane in of uit die administratiewe corps beweeg. Dit is moeilik om tot veral 

die hoer vlakke van die burokrasie toe te tree, en dit geskied slegs longs 

voorgeskrewe kanale. 20 Die werwingstelsel is spesifiek by die opvoedkundige 

stelsel ingeskakel, sodat toegang tot die hoer vlakke van die staatsdiens 

effektief beperk word tot persone wot ook toegang tot hoer opvoeding het.'' 

5.3 CORPS-STELSEL 

Soos reeds in die inleidende hoofstuk" vermeld is, is staatsamptenare in die 

sentrale administrasie, sowel as in die services exterieurs, verdeel in 

opvoedkundige kategoriee wot gedefinieer word volgens die opvoedkundige 

toelatingsvereistes. Elkeen van hierdie kategoriee bestaan uit 'n aantal 

verskillende corps, volgens die vlak van spesialisasie van die taak of funksle In 

die administrasie. Dit is dus 'n groep amptenare wot op verskillende vlakke aan 

dieselfde take of groep take werk en wot onderskei word van die ander 

administratiewe amptenare, met dieselfde spesifieke dlensvoorwaardes, en 

wot na verwagting 'n progressiewe loopbaan binne die corps sal volg. 

"Vernadakis, The National School of Administration .... p. 428; vgl. ook W.W. Robson, The Civil Service 
in Britain and France. London: Hogarth. 1956, pp. 170-184. 
"Vernadakis, The National School of Administration .... p. 428; Stevens. The Government and Politics 
of France, pp. 123-125. 
'°Ezra N. Suleiman, Elites in French Society: The Politics of Survival. Princeton: Pnnceton University 
Press. 1978; Suleiman bespreek die aangeleentheid volledig in hierdie boek. 
"Suleiman. Elites in French Society: The Politics of Survival; kyk ook no Vernadakls. The National 
School of Administration .... pp. 43Q-438. 
"Kyk no punt 1.10.3. 
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'n Corps is dus vergelykbaor met 'n instelling soortgelyk aan 'n professionele 

road wot aan die Stoat verbonde is, wot deur ekskluslewe lldmaatskap 

professionele status aan sy lede toeken, en nog meer. In Frankryk bestaan die 

administrasie uit ministeries en corps. Die ministerles het te make met openbore 

dienslewering, en die corps met dienslewering aan die Stoat. Die corps dien as 

'n kontrolemeganisme vir die Stoat en die publiek oor die ministeries. 'n Corps is 

amptelik 'n instelling met meer status as 'n ministerie. Die staatsdiens bestaan 

dus uit ministeries om die publlek te bedien en uit corps wot op hulle beurt die 

ministeries bedien deur as adviesinstelling, werwingskanaal vir bekwame 

amptenore, kontroleur van finansiele en tegniese aktiwiteite, en as 

opleidingsinstelling optree. Staatsamptenore verbonde aan die corps (wot ook 

as 'n soort instelling met sy eie hierorgie, struktuur en werknemers beskou kan 

word), kan dus 6f in die corps self diens doen, 6f no die ministeries gesekondeer 

word om door in belong van die corps diens te doen. Hulle salorisse word ook 

ult die Stoat se begroting betaal en is groter as die salorisse van 

staatsamptenore wot aan die ministerie verbonde is. 'n Staatsamptenaor wot 

nie aan die kwalifikasies voldoen wot deur die corps bepaal word nie, se 

bevorderingsmoontlikhede is dus aansienlik minder as die wot hulle corps se 

eksamens afgele het. Elke spesifieke corps is ook 'n indiensopleidingsinstelling vir 

die bepaalde beroepsgroep. Mynbou-ingenieurs word byvoorbeeld deur die 

corps des mines opgelei. 

Die corps-stelsel met sy mededingende toelatingsvereistes - beskou as 

noodsaaklik om te verseker dot alle gekwalifiseerde aansoekers 'n objektiewe, 

gelyke kans kry - stel spesifieke hekkies op vir enige persoon wot van die laagste 

tot die hoogste posisie probeer klim, met die gevolg dot min mense dit dus 

regkry. Dit stel ook duidelike grense vir die aantal bevorderings wot iemand op 

grond van werkprestasie kan kry. lnsgelyks kan door egter, veral binne die 

kleiner corps, hegte verbintenisse en noue samewerking tot stand kom, wot 

koordinering, samewerking, en selfs vernuwing bevorder. 23 Dit kan egter ook 

daartoe lei dot gemeenskaplike en gevestigde belange beskerm word en 

mense vasberade vasklou aan die regte en status wot lidmaatskap van 'n 

corps aan hulle besorg.24 

"Hlerdie aangeleentheid word in hoofstuk sewe bespreek. 
"Stevens, The Government and Politics of France, p. 123. 
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5.3.1 AGTERGROND 

Elke corps en groep staatsamptenare het hulle eie reels, norme, hierargiee en 

voorregte. Die bestaan van 'n administratiewe super-elite, saamgestel uit 

uitgesoekte corpslede van daardie grands corps wot meestal uit die 

Napoleontiese tydperk dateer, en die corps van administrateurs civils wot na 

1945 ontstaan het is 'n unieke kenmerk van die Franse burokrasie (kyk na 

Voorstelling 2). Dit sluit belangrike tegniese corps - soos die corps des mines (vir 

mynbou-ingenieurs), die corps des pants et chaussees asook die nie-tegniese 

corps - soos die conseil d'etat, die cour des comptes, en die inspection des 

finances in.25 

VOORSTELLING 226 

GRANDS CORPS EN GRANDES ECOLES 

CORPS ONTSTAAN LID-
WERWING TOELATINGS-

MAATSKAP VLAK 
Mines 1793 359• Ecole Baccaluareat en 

Polytechnlque voorbereldende 
Pants et choussees 1713/1716 1234" (ontstaan 1794) klasse 

Corps pretectoral 1800 525"" Ecole National Unlverslteltsgraad 
d'Admlnlstratlon of bestaande 

Corps dlplomatlque 1589 1404 .. (ontstoan T945) dfenstermyn 
(mlnlsterle) 
1799 
(corps) 

Consell d'etat 1800 296"" 

Gour des comptes 1807 359·· 

Inspection des 1831 237"" 
finances 

Nola< I • 1986 
•• 1990 

"Stevens. The Government and Politics of France, pp. 122-124; A. Delcamp, Les Competences et 
les Services. 
"Stevens, The Government and Politics of France. 
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Volgens Suleiman is die corps 'n integrerende deel van die staatstruktuur: 

"Each corps has its own jurisdictions, and has a portlcular sphere of activi1y. For 
example, that of the inspection des finances consists of the verification of the 
State's finances and expenditures; that of the consei/ d'etat consists of its dual 
role as advisor to the government and as an administrative court; and that of 
the cour des comptes in its role as a court that verifies all public accounts. In 
performing these tasks the corps are fiercely independent institutions: they have 
their own statutes, by which all members are bound, and they are subject to little 
interference by the State. They have thus come to be regarded as being at 
once an integral part of the State apparatus and the State's means of checking 
its own excesses. "27 

Die bogenoemde grands corps is die belangrikste corps in die Franse 

administrasie. Met die werwings- en opleldingsinstellings waardeur hulle 

beweeg, beklee hulle 'n spesiale en eiesoortige posisie in die administrasie en in 

die Franse sosiale struktuur. Al die grands corps het meer as honderd en vyftig 

jaar gelede tot stand gekom. Almal is klein, samehangend en invloedryk. 

Hoewel door formeel aan elkeen spesifieke take toegeken word, en door in 

sommige gevalle ander werksaamhede is waarop hulle lank reeds 'n 

afgebakende aanspraak het, is dit die prestige en status van elke corps wot 

die lede afsonderlik en gesamentlik bevoordeel, omdat dit aan hulle 

uitgebreide vryheid gee om hul werk, loopbane en lewens te reel. 28 

Door is drie - volgens sommige kommentators vyf - 'adminlstratiewe' grands 

corps en twee 'tegniese' grands corps, Die drie toonaangewende 

administratiewe grands corps is almal amptelik betrokke by die beheer en 

nagaan van die aktiwiteite van ander staatsamptenare. In der waarheid het 

die wot oor ander se werk toesig hou, in die Franse staatsdiens meer status as 

diegene wot hoofsaaklik met beleidsuitvoering gemoeid is. Die administratiewe 

corps is die conseil d'etat, die hoogste hof in administratiewe regsake en die 

Stoat se hoofregsadviseur, die cour des comptes, die ouditowerheid vir 

openbare fondse, en die inspection des finances, wot amptelik belas is met die 

beheer oor en nagaan van finansiele prosedures in enige instelllng wot 

openbare fondse bestee. Sommiges beskou die corps prefectora/ en die corps 

diplomatique ook as grands corps. Die tegniese grands corps is die corps des 

pants et chaussees en die corps des mines." 

27 Aangehaal u~ Ezra N. Suleiman, Politics. Power and Bureaucracy in France: The Administrative 
Elite, Princeton: Princeton University Press, 1974, p. 241. 
"Stevens, The Government and Politics of France. 
"Stevens, The Government and Politics of France. 
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Lede van die toonaangewende corps word egter nie beperk tot opdragte 

binne hierdie gespesialiseerde bedryfsfere nie. Hulle word dikwels gesekondeer 

(detachemenf) na invloedryke posisies dwarsdeur die administratiewe stelsel. 

Soveel as een derde van die lede van 'n corps, soos byvoorbeeld die consei/ 

d'etat, kan op 'n gegewe tydstip besig wees om sodanige opdragte uit te 

voer. In die geval van die inspection des finances aanvaar lede dikwels na 'n 

tydperk van gewone diens ander opdragte, en hulle keer dikwels nie na die 

gespesialiseerde werk van die corps terug nie. Die corps des mines behou sy 

status onder die tegniese corps, ten spyte daarvan dat mynbou

ingenieurswese nie meer so 'n belangrike aktiwiteitsfeer is nie. In hlerdie geval 

dien lidmaatskap as 'n wegspringplek vir belangrike administratiewe paste 

waarvoor spesifieke spesialisering nie noodwendig 'n vereiste is nie. Met ander 

woorde, hierdie corps dien wesenlik om status en prestige aan individue toe te 

ken wat gelukkig genoeg is om as lede gekies te word wanneer hulle tot 

burokratiese loopbane toetree.30 

Uit die totale aantal lede van die grands corps is ongeveer driekwart afkomstig 

uit die sosiale elite van Parys. Hulle verwerfde professionele status versterk hul 

oorgeerfde sosiale status. Lede van. hierdie corps mag hulle verkiesbaar stel vir 

die Parlement. hul salarisse en toelaes is beter en hul vryhede sluit die voorreg in 

om in die openbaar hul menings oor staatsaangeleenthede te lug. Hulls 

publikasies is dikwels krities oor die Stoat in wie se diens hulle is. Omdat die corps 

in stoat is om die beste potensiele lede te werf, is hulle uiters bekwaam. 

Aangesien hulle dien as 'n bron van talent met die reputasie dat hulle 

tradisioneel onpartydig is, word hulle gekenmerk deur hoe mobiliteit. Hulle vorm 

die intellektuele elite van die Franse administrasie en maak vinniger opgang as 

enige ander groep staatsamptenare. 31 

Hoewel die verskillende corps onderling in 'n eiesoortlge 'klassestelsel' verdeel 

kan word, en hoewel skeurings en botsings tussen hulle voortduur, het hulle etos 

altyd ingesluit dat hulls optree as verdedigers van die openbare belong, dat 

hulle tradisioneel nie omkoopbaar is nie, en dat hulle volhou dat daar nie 'n 

skerp skeidslyn tussen politiek en administrasie aan die een kant. en die 

30F. de Singly & C. Thelot. Gens du Prive. Gens du Public. Parys: Bordas. 1988, p. 142: kyk ook no Ferrel 
Heady, Public Administration: A Comparative Perspective. New York: Dekker, 1979, p. 173; Marie
Christine Kessler. Les Grands Corps d'Etat. La Revue Administrative. 39(3). 1986, pp. 221-227. 
"Vernadakis. The National School of Administration ... , pp. 430-438; vgl. ook Kessler. Les Grands 
Corps d'Etat. pp. 221-227. 
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privaat- en openbare sektor se gestion (admlnistrasie as sinoniem met bestuur) 

aan die ander kant. bestaan nie.32 

5.3.2.1 Administratiewe Grands Corps 

Die conseil d'etat. cour des comptes en inspection des finances is, soos reeds 

vermeld. die drie belangrikste corps in die Stoat. Die corps prefectoral en die 

corps diplomatique is ook deel van die kategorie grands corps. Hierdie corps 

verleen spesiale voorregte. status en veral prestige aan hul lede. Dit is redelik 

maklik vir 'n lid van 'n corps om gesekondeer te word no 'n pos in 'n direction 

van die staatsdiens of 'n ministeriele cabinet. In werklikheid is door verrassend 

min staatsamptenare wot meer as 'n poor jaar in hulle eie corps deurbrlng. In 

pleks daarvan word hulle gesekondeer no winsgewende en interessante poste 

in die politiek en die staatsdiens. Sonder hierdle loopbaanmoontlikhede sol die 

grands corps waarskynlik nie so suksesvol wees om die room van rekrute aan te 

trek na die staatsdiens nie. 

Dit is reeds aangedui dot werwing vir die hoer vlakke van die staatsdiens voor 

die Tweede Wereldoorlog op gefragmenteerde grondslag plaasgevind het. 

Elkeen van die grands corps het sy eie keuring gedoen en verskillende 

ministerles het afsonderlik ander staatsamptenare gekeur. Tydens die Bevryding 

was die Franse regering van mening dot die beskikbare opleiding geneig was 

om die rigiditeit in elke corps te beklemtoon en die esprit de corps (spangees) 

van die corps te versterk, wot negatief was omdat dit spesifieke partikularistiese 

belange en nie die algemene belong van die staatsdiens bevorder het nie. 

Pogings is aangewend om die invloed van veral die tegniese corps te 

verminder, die stelsel te demokratiseer en 'n nuwe klas mobiele 

staatsamptenare door te stel."' wot naas die enger tegniese corps moes 

bestaan.34 Hierdie pogings was daarop gemik om die werwingsbasis van 

staatsamptenare te verbreed, en die keuringsproses meer eenvormig te 

"Vernadakis, The National School of Administration .... pp. 430-438; Kessler, Les Grands Corps d'Etat. 
pp. 221-227. Volgens Michel Crozier is die grands corps hoofsaaklik verantwoordelik vlr vernuwlngs 
in die adminlstratiewe sektor; kyk no sy boek. The Bureaucratic Phenomenon, Chicago: University of 
Chicago Press, 1964, p. 309; ook no La Societe Bloquee, Parys: Le Seuil. 1970. p. 3; ook no Suleiman, 
Politics, Power and Bureaucracy In Fronce .... p. 191; Danielle Lochak & Jacques Chevallier. La Haute 
Administration et lo Politique. Parys: Presses Universitaires de France, 1986, p. 96; Hall. el. of .. 
Developments in French Politics, p. 121. 
"Andre Ferrat. Lo Republique a re faire. Parys: Gollimard. 1965; Hall, et. al Developments in French 
Politics, pp. 118-13 l. 
"Kyk no punt 5. 5. 
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maak. 35 Omdat hierdie pogings regstreeks by die hoer opvoedkundige stelsel 

ingeskakel word, het dit op sy beurt opvoedkundige heNormings tot gevolg 

gehad. Vir die nie-tegniese administrateurs was die eerste stappe om 'n 

privaatskool vir politieke wetenskap in Parys, waar voornemende beamptes 

toe reeds vir dekades hul formele hoer opvoeding ontvang het. te 

nasionaliseer, en ook 'n reeks soortgelyke instansies landwyd te skep. Die 

belangwekkendste vernuwing was die stigting van die Ecole Nationale 

d'Administration (L 'ENA) in 1945, as gemeenskaplike opleidingsentrum vir 

toekomstige hooggeplaaste publieke administrateurs. Toegang tot hierdie 

instelling kon verkry word deur 'n gemeenskaplike eksamen wot oopgestel is vir 

alle universiteitsgegradueerdes. Die doelwit was om die staatsdiens oop te stel 

vir 'n wyer verskeidenheid aansoekers. wot daarna deur middel van 'n 

intensiewe driejaar-lange na-keuringsplan gekeur word, en wot don onder die 

grands corps op die grondslag van plasing van die 'belowendste jong 

administrateurs' in die 'begeerlikste loopbaangeleenthede' uitgedeel word. 

Tesame hiermee, is die direction de la fonction publique, waarna vroeer verwys 

is. vir die eerste keer gevestlg. en is 'n eenvormige personeelkode oor die regte 

en pligte van staatsamptenare opgestel.36 

Ten spyte van pogings tot vernuwing, het die posisie van die administratlewe 

grands corps in die Franse administrasie skaars verander oor die afgelope 

honderd en vyftig jaar of sedert die tyd toe hulle hul eie aparte 

toelatingseksamens ingestel het. Die invloedrykste corps is steeds die inspection 

des finances. die conseil d'etat en die cour des comptes. gevolg deur die corps 

diplomatique en die corps prefectoral, op 'n ietwat laer vlak. Hierdie corps het 

deurdringende sosialiserende invloed wot hulle uitoefen deur die uitgebreide 

indiensopleiding wot aan al hulle lede beskikbaar gestel word en die voorregte 

wot hierdie lede geniet.37 

5.3.2.2 Tegniese Corps 

Die tegniese corps bestaan uit twee kategoriee. Die eerste behels daardie 

corps wot 'n oorheersende rol in die staatsdiens speel, soos die corps des pants 

"Kyk no punt 5.4. 
"Heady. Public Administration: A Comparative Perspective. p.163; Marc Boutelller. L'ENA. Polite/a. 
5(1). 1986. pp. 39-51; J.J.N. Cloete. Die Franse Nasionale Skool vir Administrasie. SA/PA - Tydskrif vir 
Publieke Administrasie, 4(4). September 1969, p. 230. 
"Vernadakis, The National School of Administration.... p. 430; kyk ook na Cloete, Die Franse 
Nasionale Skool vir Administrasie, p. 231. 
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et chaussees, corps du genie rural of die corps des mines. Die tweede kategorie 

behels 'n menigte spesialis-corps, byvoorbeeld die ingenieurs van poswese. 

Hoewel door geen korrelasie tussen die corps en die ministeries bestaan nie, het 

baie van die ministeries die funksies van die corpsvoor hulle sien ontwikkel.38 

Sekere ministeries het die 'vesting' van een spesifieke corps geword, en ander 

bevind hulleself in 'n stryd tussen verskillende corps. 'n Staatsamptenaar van 'n 

corps sol gewoonlik 'n pos in die ministerie beklee wot ooreenstem met sy 

gradering in die corps. Byvoorbeeld. 'n staatsamptenaar in die corps des mines 

mag moontlik nie in stoat wees om 'n pos as directeur in die Ministerie van 

Nywerheidsontwikkeling te kry voordat hy die vlak van hoofingenleur in die 

corps berelk het nie. Hierdie raamwerk word afgedwing deur die corps, eerder 

as deur 'n statutere regulasie. Staatsamptenare kan wel losgemaak word van 

hulle corps deur detachement om in verskeie afdelings van die staatsdiens, 

ministeriele cabinets of 'n genasionaliseerde industrie te kan dien, of om toe te 

tree tot die politiek. Dit loot hulle toe om sekere regte in hul corps te behou en 

om terug te keer wanneer hulle dit verkies.39 

5.4 NASIONALE SKOOL VIR ADMINISTRASIE 

Die Ecole Nationale d'Administration (L'ENA)IJJ is, soos reeds vermeld, in 1945 

gestig as 'n instelling vir die werwing en opleiding van administrateurs civils 

(algemene publieke administrateurs) in 'n poging om die staatsdiens te 

hervorm en te verlewendig. Dit het op drie doelstellings berus. Eerstens is door 

gehoop dot die grense en mededinging tussen die corps grootliks uitgeskakel 

sou word deur so 'n skool te skep waar toekomstige staatsamptenare van die 

hoogste geledere 'n gemeenskaplike opleiding by wyse van 'n driejaar-lange 

na-keuringsplan sou ontvang, en waar die onderskeie corps en ministeries by 

voltooiing van die kursus 'n keuse sou kon maak uit die studente. Tweedens, is 

die Ecole Libre des Sciences Politiques de Paris as die nuwe lnstitut d'Etudes 

Politiques de J'Universite de Paris onder staatsbeheer geplaas, en tien 

soortgelyke institute is in die provinsies opgerig, om saam L 'ENA van studente te 

"Lochak & Chevallier, La Haute Administration et la Polltlque: Pierre D. Cot, Le role des Grands 
Corps d'ingenieurs dons la societe frarn;:aise d'aujourdhui, Le Jaune et le rouge, 230. Oktober 1968, 
pp. 561-580. 
"Lochak & Chevallier, La Haute Administration et la Pollt/que, p. 96; Hall, et. al., Developments In 
French Politics. p. 121. 
"'"n Ultloper van die Skool vir Administrasie wot in 1848 gestig is vir die oplelding van 
staatsamptenare. 



Hoofstuk 5 Bladsy 173 

voorsien. Die stigters het ook gehoop dot deur concours" (mededingende 

eksamens) aan te bled vir die staatsdlens, die keuse van kandidate vir top 

administratiewe poste 'oopgestel', 'gedemokratiseer' sol word, om sodoende 

die keuse meer verteenwoordigend van die Franse samelewing te maak. 

Laastens is door gehoop dot die algemene vlak van bekwaamheid in die hoer 

staatsdiens verhef sou word deur middel van opleiding en onderrig aan L 'ENA. 

Waarnemers is dit eens dot die bydrae van L'ENA in die opleiding van 

staatsamptenare wereldwyd hoe erkenning geniet."' 

L 'ENA het verder sy ontstaan te danke aan die versuim van die Franse 

universiteite om by veranderende omstandighede aan te pas en onderrig in 

vakvaardigheid vir spesifieke beroepsgroepe aan te bled. Selfs voordat L'ENA 

in 1945 in sy huidige gedaante tot stand gekom het. is institute vir nagraadse 

universiteitsopleiding van kandidate in sekere beroepsgroepe gestig. 

Voorbeelde hiervan is, onder anders, die Ecole Speciale Militaire lnter-armes 

(spesiale militere kollege vir die vloot, lugmag en leer), Ecole Navale 

(vlootkollege), die Ecole Polytechnique, en die Ecole des Mines (kollege vir 

mynbou-ingenieurs). Vroeer het die meeste lede van die grands corps hulle 

voorbereidende opleiding aan die Ecole Libre des Sciences Politiques de Paris 

ontvang. Dit was in werklikheid die inrigting waaraan kinders van 

vooraanstaande families in Parys no hulle voorgraadse unlversiteitsopleiding 

opgelei is om hulle vir toetreding tot die grands corps te bekwaam. Die skool is, 

in 'n paging om dit te demokratiseer en die monopolie van Paryse families te 

verbreek, in 1945 omskep in l'lnstitut d'Etudes Politiques de l'Universite de Paris, 

en soortgelyke institute, waarna reeds verwys is, is terselftertyd aan die 

universiteite van Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg en 

Toulouse gestig. L'ENA het nie In 1945 hierdie institute vervang nie. lnderdaad 

het hulle bly voortbestaan as 'voorportale' vir L'ENA. dit wil se kandidate sou 

gewoonweg eers hulle universiteitsopleiding (vier jaar) voltooi voordat hulle tot 

een van die institute toegelaat is, en no 'n studietydperk van een tot twee jaar 

sou hulle aan die toelatingseksamens van L 'ENA deelneem."' 

Die bogenoemde hoofoorwegings vir die oprigting van L 'ENA wys reeds dot dit 

'n eiesoortige instelling is. Dit is gefundeer op die Franse se besondere 

"1) 'n Eerste studente-concours wot afgele word; 2) concours inteme is 'n keuringseksamen wot 
afgele word nodal studente hulle lweede Joor van studle aan L'ENA voltool het; suksesvolle 
kandidate behaal 'n diploma nadat hulle 'n verdere praktiese Joor aan L 'ENA voltool het; 3) 
troisleme voie (derde weg) is 'n toelatingseksamen vir eksterne studente; kyk no die Glossarium. 
"Vgl Suleiman. Elites In French Society .. ., pp. 31-56; kyk ook no Boutelller. L'ENA .... p. 39-51; Hall. et. al 
Developments In French Polit/cs, p. 121. 
"Vernadakis, The National School of Administration .. ., p. 430. 
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opvattings, tradisies en volksontwikkeling, en pas in by die openbare instellings 

in Frankryk, L 'ENA is die hulpmiddel wot verseker dot breinkrag in die hoogste 

staatsdiensposte beskikbaar sol wees. Terselfdertyd is dit 'n manifestasie van die 

Franse tradisie en oortuiging dot die keuse van amptenare wot in stoat is om 

leiding te gee, verseker sol word deur doelgerigte voorbereiding en evaluering 

in die vorm van mededingende eksamens."' 

L'ENA het nog altyd kandidate van albei geslagte toegelaat, hoewel door 

gedurende die eerste dertig bestaansjare slegs vier tot ses persent vroue hier 

studeer het. Die verhouding vroue het sedert die middel van die sewentigerjare 

gestyg tot nagenoeg vyftien persent van elke inname.45 

Die aantal plekke wot in die staatsdiens aan gegradueerdes aangebied word, 

wissel van jaar tot jaar,"' Tydens die sestigerjare was die totale jaarlikse 

studente-inname tussen sestig en sewentig. Die syfer is in die sewentigerjare 

uitgebrei van omtrent honderd en dertig plekke tot nagenoeg honderd en 

vyftig per jaar in die tagtigerjare. Dit is skerp verminder in 1986, deels om die hoe 

status van L 'ENA te behou en om te beklemtoon dot die Stoat vasbeslote is om 

sy omvang en rol te verklein. Van die helfte tot twee derdes van die plekke 

word elke jaar aangebied, by wyse van 'n mededingende toelatingseksamen, 

aan persone wot minstens 'n universiteitsgroad het. Die meeste van die 

oorblywende derde tot helfte van die plekke (die verhouding het deur die jare 

gewissel) word aon persone gebied wot reeds vir 'n sekere periode in diens van 

die Stoat is, sander die formele vereiste vir akademiese kwalifikasies. Kandidate 

se akademiese vaardigheid moet egter in die praktyk minstens op graadvlak 

wees om 'n plek aan L 'ENA te kry. Boie kandidate wot dit reggekry het om uit 

die staatsdiens toelating tot L 'ENA te kry, se akademiese kwalifikasies was dus 

minstens net so goed as die van 'eksterne' kollegas met wie hulle moes 

meeding.4' Onder die Sosialistiese regering van die vroee tagtigerjare is door 'n 

hoogs kontroversiele vorm van toelating in 1983 ingestel, in 'n paging om een 

van die oorspronklike motiewe vir die stigting van L'ENA te loot herleef, naamlik 

die 'demokratisering' van toelating. Dit is by wyse van 'n wedstryd gedoen wot 

ingestel is vir diegene wot, gewoonlik by wyse van verkiesing, erkenning gekry 

het vir doeltreffende werk op 'n aantal gebiede van sosiale belong. Die 

sogenaamde troisieme vole (derde weg) is onmiddellik deur die teenstanders 

van die regering afgemaak as 'n agterdeur waardeur staatsdiensposte vir 

"Stevens, The Government and Politics of France, p. 125. 
"Stevens. The Government and Politics of France. p. 125. 
"Stevens. The Government and Politics of France. p. 125. 
"Stevens. The Government and Politics of France. p. 125. 
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afgevaordigdes van die Kommunistiese vakbonde oopgestel kon word. 

Hoewel Chirac dit in 1986 afgeskaf het was almal dit eens dot dit nodig was 

om L 'ENA oop te stel en sodoende weg te beweeg van die eng en sterk Porys

gebaseerde werwing en omgewing. 'n Gemodifiseerde en baie minder 

omstrede troisieme voie is in die lewe geroep. en in 1991 is door aangekondig 

dot L 'ENA no Strasbourg verskuif. sodat 'n Europese dimensie daoraan verleen 

kon word. 48 

L 'ENA ressorteer onder die beheer van die eerste minister. moor vir roetine

administrasie is dit opgedra aan 'n minister wot met personeelaangeleenthede 

in die staatsdiens belas is. L 'ENA is 'n openbare instelling vergelykbaar met 'n 

tak of afdeling van 'n gewone ministerie. 49 

Aan die hoof van L 'ENA staan die directeur de /'ecole wat deur die eerste 

minister aangestel word. Soos verwag kan word. is die huidige hoof 'n lid van die 

conseil d'etat met die rang maTtre des reqOetes au conseil d'etat ('n baie hoe 

poslsie in die conseil d'etat).fil Die directeur van L'ENA word bygestaan deur 'n 

conseil d'administration (administratiewe road) waarvan die voorsltter die vise

president van die conseil d'etat is. Die ander lede van die road is 

staatsamptenare. universiteitsdosente, verteenwoordigers van amptenare

verenigings. en van die invloedryke Vereniging van Oudstudente van L'ENA. 51 

Die ondergeskiktes van die directeur van L 'ENA is die directeur des stages 

(gemoeid met die bestuur van opleidingskursusse) en die directeur des etudes 

(gemoeid met die inhoud van die opleidingskursusse). Elkeen van hierdie twee 

amptenare het sy eie directeur adjoint (adunk-direkteur) en door is ook 'n 

secretariat generalverbonde aan die directeur se kantoor. Hierdle amptenare 

word deur die eerste minister aangestel. Verder besklk L'ENA oor enkele klerke, 

tiksters en ander ondersteunende personeel wot deur die directeur aangestel 

word. L 'ENA beskik dus nie oor doserende personeel of opleidingsbeamptes nie. 

Doseerwerk word deeltyds deur amptenare van 'n groot verskeidenheld 

openbore instellings en deur universiteitsdosente onderneem. Hierdie 

amptenare en universiteitsdosente word vergoed vir die bykomende werk wot 

hulle moet doen. Lesingtye word gereel om amptenare en dosente in stoat te 

stel om doseerpligte by hulle normale bedrywlghede in te pas. 52 

"Stevens. The Government and Poliffcs of Fronce. p. 125. 
"Cloete. Die Fronse Nosionole Skool vir Admlnlstrosle. p. 231. 
'°Kyk no die Glossarium. 
51 Kyk no die Glossarium. 
52Kyk no die Glossarium; Bouteiller. L'ENA .... pp. 31-59. 
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L 'ENA het sy eie beg roting, en nieteenstaande die verbintenis met die minister 

belas met staatsdiensaangeleenthede geniet L 'ENA in 'n groot mate dieselfde 

outonomie as die van 'n Franse universiteit. 

In werklikheid is van die doelwitte nog nie verwesenlik nie. Die algemene gevoel 

was dot die hervormingspoglng minder bereik het as wot in die vooruitsig gestel 

is. Die staatsdiens is nie daardeur gedemokratiseer nie, hoofsaaklik omdat 

toegang tot hoer onderwys nog steeds beperk is tot veral studente uit die 

boonste sosiale klasse. met 'n groter persentasie gegradueerdes uit 

metropolitaanse Parys as uit die provinsies. Nagenoeg veertig persent van die 

wot tot die grands corps toetree, kom steeds uit 'n gesinsagtergrond van veral 

hoervlakstaatsamptenare. 'n Bepaling wot ontwerp is om 'n beperkte getal 

staatsamptenare met bestaande uitvoerende ervaring in stoat te stel om by 

L 'ENA in te skryf. het in werklikheid nie sodanige geleenthede geskep nie.53 

Die monopolie van 'n aantal families oor die staatsdiens is in 'n groot mate 

verbreek, moor die Paris lnstitut d'Etudes des Sciences Politiques verskaf steeds 

sewe en tagtig persent van L'ENA" se suksesvolle kandidate. Hierdie instituut 

vergestalt bloot al die kenmerke van die ou Ecole Libres des Sciences Politiques, 

met geringe wysigings wot onderrrig en werwingsmetodes betref. Die studente 

het feitlik alma! 'n middel- of hoerklasagtergrond.55 'n Studie van die sosiale 

agtergrond van L 'ENA-studente wot deur Le Monde56 gedoen is, dui aan dot 

dit min verander het tussen 1952 en 1988. Net vier tot vyf persent van die totaal 

het in die geval van beide L 'ENA en die Paris /nstitut d'Etudes des Sciences 

Politlques 'n werkersklasagtergrond gehad. Die enigste verandering wot tot 

dusver met die instelling van L 'ENA gepaard gegaan het - moontlik ook 'n 

aanduiding van die veranderende aard van die opvoedkundige stelsel - is dot 

meer kinders uit laermiddelklasfamilies soos middelreikwydtestaatsamptenare 

en onderwysers, in L 'ENA en sodoende in die hoer geledere van die 

staatsdiens, plek kry. 57 

"Cloete, Die Franse Nasionale Skool vlr Adminlstrasie. p. 23 l. 
"Heady, Public AdministraHon: A Comparative Perspective. p. 174. 
55Stevens. The Government and Politics of France. p. 125; vir 'n interessante moor 'linkse' aanval op 
L 'ENA kyk no Jacques Mandnn, L'Enarchie ou /es mandarins de la societe bourgeoise. Parys: La 
Table Ronde de Combat. 1968; kyk ook no Thierry Pfister. La Repub/ique des fonctionnaires. Parys: 
Fayard. 1988. 
"Le Monde. 20 Julie 1988: kyk ook no Henry Parris, Twenty years of !'Ecole Natlonale 
d'Adminlstratlon. Public AdministraHon. 43. Winter 1965, pp. 395-412. 
"Vir 'n ontleding van die Franse opvoedkundlge stelsel kyk no F. Dupuy & J-C. Thoenig. Socio/ogle 
de /'Administration Fran9aise, Parys: Armand Colin. 1983; Raymond Poignant. L 'Enseignement dans 
/es pays du Marche Commun, Parys: Pion, 1965: Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron. Les 
Her/tiers: /es etudiants et la culture. Parys: Minuit. 1964. 
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Verder het die poging om meer bestaande staatsamptenare te werf vir studie 

aan L 'ENA misluk. 'n Derde van al die plekke word vir hierdie groep 

gereserveer, moor word nie altyd gevul nie. 'n Hoe persentasie van die wot via 

hierdie troisieme voie inskryf, is persone wot vantevore in die normale studente

concours misluk het. Die plekke wot nie deur staatsamptenare benut word nie, 

word herverdeel tussen die studente-inname. In die geheel gesien, vaar die 

studente wot via die tweede en derde concours ingeskryf het nie so goed as 

die wot via die studente-concours ingeskryf is nie. Slegs agtien persent van die 

studente wot tussen 1961 en 1990 vanuit die staatsdiens tot L 'ENA toegetree 

het het daarin geslaag om in die boonste helfte van die groep te gradueer.56 

Aon die einde van die tweede jaar aan L 'ENA word die studente geevalueer 

op grond van hulle finale eksamenuitslae. Voordat hulle gradueer, publiseer 

die Stoat die getal poste wot in elk van die grands corps en die ministeries 

beskikbaar is. As gevolg van die prestige en voordele verbonde aan die grands 

corps, kies die vyftien tot twintig topstudente normaalweg die consei/ d'etat, 

die inspection des finances en die cour des comptes. Hierna volg die corps 

diplomatique en die corps prefectora/, en die sentrale administrasie van die 

Ministerie van Finansies. Studente wot nie so goed gepresteer het nie, word dus 

genoodsaak om die minder invloedryke ministeries te kies. 'n Kwalitatiewe 

analise van poste wot elke jaar deur L 'fNA-studente gekies word, het die 

inherente hierargie van die corps en die ministeries bevestig. Die gewildheid van 

sommige ministeries by die studente is geneig om te fluktueer, en dit reflekteer 

dikwels die belong wot aan hierdie ministeries geheg word deur die regerlng 

van die dog. In die algemeen geniet die tegnlese ministeries die minste guns. 

Klaarblyklik het hierdie proses 'n bose sirkelgang, want die tegniese ministeries 

bly onbelangrik aangesien hulle minderwaardige personeel trek. Die probleem 

word vererger deur die feit dot die staatsdiens en veral lede van die ministeriele 

cabinets, dink dot die personeel minderwaardig is, en nie omdat hulle 

noodwendig altyd minderwaardige personeel aantrek nie. Uit prates teen die 

administratiewe opvoedkundige stelsel het die Charles de Gaulle promotion"' 

wot in 1972 gradueer het, in 1969 onderling onderneem om te weier om hulle 

keuses op die bogenoemde gevestigde tradisie te baseer. Die topstudente het 

die drie belangrikste grands corps verwerp en in plaas daarvan die corps 

prefectoral en die sentrale administrasle van die Ministerie van Finansies gekies, 

Dit is egter insiggewend dot hierdie studente steeds nie die ministeries 

'"Documentation Franc;:aise, Institutions et Vie Politique: Les Notices. Parys: La Documentation 
Franc;:alse. 1991; kyk ook no A. Bercoff. La France des seigneurs, Parys: Laffont. 1989. p. 141; Franc;:ois 
Bloch-Laine, Profession: fonctionnaire. Parys: Le Seull. 1976, pp. 227-228. 
59Die term verwys no die jaarlikse bekendstelling van L 'ENA se beste studente. 
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onderaan die hierargie gekies het nie. Hierdie protes ten spyt, word die normale 

patroon weereens gevolg."' 

Hoewel L 'ENA deur kommentators beskou word as 'n suksesvolle instelling, het 

dit egter ook in sommige opsigte gefaal. L'ENA werf bekwame mense wot 

waarskynlik die verantwoordelikhede van die hoogste ampte met 

onderskeiding sol nakom. As instelling is L'ENA se optrede hoogs professioneel. 

Dit het bygedra tot verbeterde kommunikasie binne die staatsdiens as gevolg 

van die feit dot dipl6mes (gegradueerdes) 'n netwerk vorm. L 'ENA was ook 

verantwoordelik vir die ontwikkeling van 'n fundamentele etos wot aan 

studente oorgedra word.6' 

Dit is nie maklik om hierdle etos te definieer nie, moor dit kan teruggevoer word 

no hoerklas kulturele waardes, 'n uitmuntende intellektuele benadering, met 

die klem op algemene kultuur, en beklemtoning van Keyneslaanse ekonomiese 

idees. 62 Dit is ook hierdie etos wot tesame met die klem op kundige en 

doeltreffende antwoorde, neig om 'n konformistiese benadering te bevorder, 

met die nadruk op tegniese korrektheid. wot as 'tegnokrasie' bekendstaan.63 

Die tegnokratiese ideologie in Frankryk hou vol dot die kundige, in pleks van die 

politikus. die bron is vir die beste oplossings vir moderne probleme. Door kan dus 

ten beste gehoor gegee word aan sosiale probleme met tegniese oplossings, dit 

wil se probleme moet 'gedepolitiseer' word. Tegnokrasie stel dit ten doel om die 

aanvaarde kundigheid en objektiwiteit toe te pas op alle sosiale en 

ekonomiese beleidbepaling. Enarques (die populere benaming vir L 'ENA

dipl6mes) is al dikwels tegnokrate genoem, omdat hulle 'n gemeenskaplike 

houding het wot die klem plaas op die depolitisering van probleme en die 

vind van logies-korrekte oplossings daarvoor.64 

Die na-oorlogse tydperk het ook teweeggebring dot die hoervlakburokrate 

omtrent geheel en al vervang is, deels as gevolg van verliese aan mannekrag 

tydens die oorlog en die suiwerings wot ten tyde van die Bevryding 

plaasgevind het en wot sodoende vir die jonger lede van die administratiewe 

"°Isabel Boussard, Persoonlike onderhoud, Fondation Nationale des Sciences Polltiques, Parys, 10 
Mei 1989 (kyk no Aanhangsel l ): kyk ook no Hall, et. al Developments in French Politic~ p. 129. 
61 Vernadakis, The National School of Administration .. ., p. 442: vgl. ook Parris, Twenty years of l'Ecole 
Nationale d'Administratlon. p. 22; Bouteiller, L'ENA .... pp. 31-59. 
"Stevens. soos aangehaal in Vernadakis. The National School of Administration .. ., p. 442 
"Stevens, soos aangehaal in Vernadakis, The National School of Administration .. ., pp. 442-443; kyk 
ook na Hall. et. al., Developments in French Politics, p. 129. 
"Anne Stevens. The French Ecole Natlonale d'Admlnlstration, in Vernadakis, The National School of 
Administration .. ., pp. 441-442; kyk ook no Hall, et. al., Developments In French Politics, p. 129. 
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hervormingsbeweging nuwe geleenthede geskep het. Verder het die politieke 

leiers van die Vyfde Republiek die klem geplaas op nasionale hernuwing by 

wyse van die ontwikkeling van tegnologiese kundigheid in die burokrasie, wot 

daortoe gelei het dot verskeie hoervlakstaatsamptenore nou prominente 

posisies as cobinetslede of selfs as ministers beklee." 

Suleiman wys daarop dat die elite se kundigheid waarna verwys word, nie 'n 

eng spesialisering is nie, maor dot die sukses daarvan in der waarheid berus op 

'n diepgaande vertroue in algemene vaardighede, aangesien dit al is wot 'n 

mens in stoat stel om van een sektor na 'n ander te beweeg sonder tegnlese 

opleiding vir 'n spesifieke pos.66 Geleenthede om administratiewe vaordighede 

op betekenisvolle wyse aan te wend, is steeds volop, en die oorskakeling na 'n 

sosialistiese regering het dit nie be'lnvloed nie. Volgens Ridley en Blonde! is die 

staatsdiens 

"still the reservoir of talented and enterprising men. the best training ground for 
many careers outside the public service and the source of much power. Its 
economical. social, and even cultural Influence has probably increased over 
the years. It has always been one of the main driving forces. if not the driving 
force in French life - and it is likely to remain so. "67 

Een van die lnsiggewende vrae wot deur Suleiman onder die soeklig geplaas 

word, is of die sosiale-klas afkoms van lede van die administratiewe elite 'n 

uitwerking op hulle houding en gedrag as burokrate het. Nadat hy bevestig 

het dot die staatsamptenare op hoer vlak nog steeds hoofsaaklik ult die 

middel- en hoermiddelklas afkomstig is. ontleed hy die beskikbore gegewens 

om vas te stel in watter mate door korrelasie is tussen sosio-ekonomiese 

agtergrond en burokratiese prestasie. Hy kom tentatief tot die gevolgtrekking 

dot die houding en gedrag van hoervlakstaatsamptenore wot by sy studle 

ingesluit is, nie deur hulle sosiale afkoms bepaal word nie, moor eerder aan die 

opleiding van die hoervlakwerkomgewing toe te skryf is."' 

Dit ontbreek egter nie aan kritiek op L 'ENA nie. In Frankryk en in die buiteland 

word door beswaar gemaak teen die bestaan van geslote grands corps 

waartoe slegs die voortreflikste produkte van L 'ENA toegelaat word. Hierdie 

"Heady, Public Administration: A Comparative Perspective. p. 175. 
"Suleiman.Pol/tics, Power and Bureaucracy in France .. ., p. 271. 
"F. Ridley & J. Blonde!. PubUc Administration in France, London: Routledge & Kegan Paul. 1969, p. 54; 
vgl. ook Suleiman. Self-image, Legitimacy and the Stability of Elites ... , p. 204. 
"Ridley & Blondel Public Administration in France, p. 54; Suleiman, Self-image. Legitimacy and the 
Stability of Elites .. ., p. 204. 



Hoofstuk 5 Bladsy 180 

kritiek is egter inderdaad nie op L 'ENA self van toepassing nie, maar wel op die 

klassifikasie van staatsamptenare.69 

Bedenkings kan ook uitgespreek word oor die wyse waarop kandidate gekeur 

word vir toelating tot LENA. Soos aangeduL word die grootste waarde aan 

mededlngende akademiese eksamens geheg.70 Die gevolg mag wees dot 

kandidate sonder ander wenslike eienskappe, bloot op grond van hulle 

akademiese prestasies en vermoe om in 'n eksamen te presteer, tot die grands 

corps toegelaat mag word. Daarenteen moet in gedagte gehou word dot die 

studente praktiese administratiewe onderrig onder die toeslg van die hoogste 

openbare amptenare deurloop. Die gevaar dat onvanpaste studente behou 

sol word, is dus gering." 

Omdat die opleiding aan L'ENA so hoog geog word, is dit ook moontlik dot 

oudstudente hulleself as volmaak mag sien. Hierdie manifestasie van menslike 

swakheid is egter ook waarneembaar by persone in hoe staatsdiensposte in 

alle Westerse lande. Die bloom daarvoor kan dus nie op L 'ENA geplaas word 

nie.72 

In vergelyking met die tyd voor die stigting van L 'ENA, het die instelling wel die 

'professionele oorerflikheids' -probleem help verlig, ten minste in die sin dot daar 

'n afname was in die verhouding lede van die grands corps wot seuns van 

hooggeplaaste administratiewe amptenare is. 73 Sy monopolie oor werwing vir 

hooggeplaaste nie-tegniese poste, wot · berus op voortreflike skolastiese 

prestasie en intellektuele vermoens, neig egter om laervlakamptenare te 

demoraliseer. Hulle kan nie hoop om bo uit te kom nie, tensy hulle deur L 'ENA 

opgelei is.74 

Die kritiek wot L 'ENA beskryf as die seminaire du regime (sentrum vir opleiding 

van die regering) is egter belangrik, 75 en daar is bewyse wot hierdie mening 

staaf. Eerstens, word die aard van die Vyfde Republiek bepaal deur 'n 

grondwet wot grotendeels die werk was van Debre. die stigter van L 'ENA, en 'n 

span wot hoofsaaklik uit L 'ENA-diplomes bestaan het. Tweedens, het die 

enarques reeds twee presidente (Giscard d'Estaing en Chirac) en drie eerste 

ministers (Chirac, Fabius en Rocard) opgelewer. sowel as verskeie ministers en 

"Cloete, Die Franse Nasionale Skool vir Administrasie, p. 238; kyk ook no Hall. et. al .. Developments 
in French Politics. p.129. 
10 Vir meer besonderhede oor L 'ENA se metode van opleiding, kyk no Bouteiller, L'ENA .... pp. 43-46. 
"Cloete. Die Franse Nasionale Skool vir Administrasie. p. 238; Bouteiller. L'ENA. ... pp. 48-51. 
"Cloete. Die Franse Nasionale Skool vir Admlnlstrasie. pp. 238-239. 
"Vernadakis. The National School of Administration .... p. 359. 
"Vernadakls. The National School of Administration ... , p. 443. 
"Frarn;ois d'Oreival. Seminaire du Regime. Parys: Cahier Unlversltaires, 1963, pp. 93-100. 
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secretaires d'etat. Derdens, is door nog in elke algemene verkiesing sedert 1958 

'n toename in die aantal L 'ENA-diplomes wot tot die Porlement toetree. in 

teenstelling met kandidate wot nie L'ENA-dip/6mes is nie. 76 Vierdens, sluit die 

cabinets van die president, eerste minister en ministers, met hulle hoogs politieke 

funksies, 'n groot aantal staatsamptenore in. onder wie L 'ENA-diplomes 

prominent figureer. 77 

Volgens Cloete is door geen twyfel nie dot Frankryk wot die deeglike 

voorbereiding van kandidate vir leidinggewende openbore betrekkings betref, 

die toonaangewende Westerse moondheld is. 

"Die lede van die grands corps. die room van die leerlinge van die ENA kan in 
Frankryk en waar hulle in die buiteland beweeg ook aan hulle besondere 
bekwaamheid uitgeken word. Door is haas geen terrein van die Franse 
openbare lewe waar lede van die corps nie as leiers aangetref word nie. Die 
ENA is in hierdie opsig dus veel meer as 'n opleldlngskool vir staatsamptenare -
dit is 'n sentrum vir die opleiding van leiers en 'n nasionale bate. "78 

Tog lei die beskikbore getuienis nie tot die gevolgtrekking dot alle L'ENA

dip/6mes die regering daadwerklik ondersteun het nie. Dit Is waor dot sommige 

enarques 'n politieke loopbaan beskou het as die korrekte kanaal vir hul 

talente en energie, moor door is niks wot suggereer dot L 'ENA verantwoordelik 

was vir hulle besluite nie.79 

Die verhouding enarques wot 'n politieke loopbaan aantreklik gevind het, was 

betreklik klein. In die algemene verkiesing van 1978, byvoorbeeld, het slegs 

ongeveer drie persent van die totale aantal dip/6mes hulle verkiesbaor gestel, 

en minder as twee persent was suksesvol.00 

Die politieke oortuigings van die enarques dui ook nie daarop dot L 'ENA 

individue produseer met eenvormige politieke uitkyke en benaderings nie. 

Getuienis dui daorop dot dit die gebruike. benaderings en beleid van 'n 

L 'ENA-diplome se eie corps of administratiewe instelling is wot toekomstige 

amptelike gedrag en uitkyk kondlsioneer, eerder as die riglyne van L 'ENA of 

"Vgl. Jean-Fran<;:ois Kessler. Les Enarques et la Politique. Promotions. 100. 1976. p. 98; Hall. el. al .. 
Developments in French Politics. p.129. 
"Vgl. Kessler. Les Enarques et la Politique, p. 98; Hall. et. al .. Developments in French Politics, p.129; 
Cloete. Die Franse Nasionole Skoal vir Administrasie. pp. 238-239. 
"Cloete, Die Franse Nasionale Skoal vir Administrosie, p. 238. 
"Kessler. Les Enarques et la Politique, p. 99. 
"'Vemadakls, The National School of Administration .... p. 445. 
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bepaalde politieke beskouings.81 Suleiman het aangetoon hoe sterk lojaliteit in 

'n corps dikwels eerder tot onderlinge konflik lei." 

Dit is insiggewender dot die meeste L 'ENA-dip/6mes met suksesvolle politleke 

loopbane lede van die grands corps was. Meer as die helfte van die enarques 

wot teen die vroee negentigerjore al as ministers of lede van die Porlement 

gedien het, was afkomstig van die grands corps. Dit suggereer dot lldmaatskap 

en ervaring in die grands corps 'n oorheersender rol in die verhouding tussen die 

enarques en die politiek speel as 'n dip/6me van L 'ENA L 'ENA is in diens van die 

doelwitte van die grands corps, wot hulle lede uit die boonste vlak van die 

finalejaor-studente van L 'ENA kry. Door word gevolglik gedurig ingemeng met 

hervormingspogings juis omdat die grands corps 'n gevestigde belong daarby 

het om hulle unieke identiteit, bevoorregte pos1s1e en briljante 

loopbaanvooruitsigte binne en buite die Franse staatsdiens te beskerm.83 

5.5 ADMINISTRATEURS CIVILS 

Die regering het tesame met die skepping van L'ENA in 1945 nog 'n corps 

ingestel - die van die administrateurs civils. Dit is geskoei op die lees van die 

Britse administratiewe klas wot baie hoog aangeslaan is deur Debre, die 

aanstigter van die hervorming, en wot redelik na'ief gemeen het dot die stelsel 

oorgedra kon word op die Franse stelsel. Die doel was om 'n mobiele, verenigde 

klas generalistiese staatsamptenore door te stel wot deur al die mlnlsterles 

aangewend kon word:" 

• ... la creation d'un corps des administateurs civils qui regrouperait les fonctions 
ayant pour mission d'adapter la conduite des affaires administratives a la 
politique generale du gouvernement. de preparer les projets de loi ou de 
reglement et de coordonner la marche des services publics. "85 

Die administratreurs civils sou hoofsaaklik uit L 'ENA gewerf word, moor 'n aantal 

sou uit die staatsdiens kom en dlrek in die corps gewerf word. Die 1945-

uitvaordlging het die interministeriele aord van die corps nie In presiese terme 

"Vernadakis. The National School of Administration .... p. 445. 
"Suleiman, Seif-image, Legitimacy ond the Stability of Elites .... pp. 152-154. 
"Bottin Administratif. Parys: Alfort. 1989 - 1993: Vernadokis. The National School of Administration ... , 
p.445. 
"Soos reeds gestel is, voorsien tegnlese corps tegnlese amptenore aan bepaalde ministeries, soos 
byvoorbeeld die inspection des finances sekondeer van sy amptenare no die Mlnisterie van 
Finansies. 
85 J. Guilbeau. La reforme du stotut des admlnlstrateurs clvils et son application, La Revue 
Administrative, 18(3), 1965, pp. 615-622. 
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omskryf nie. In der woarheid het elke mlnisterie regulosies neergele vir die 

odministroteurs wot doarin gedien het, hoewel die stootsomptenore in teorie 

interministerieel opgetree het.86 

'n Verdere hervorming is in 196287 ingestel toe die corps as eenheid gevestig is 

onder die vlerk van die eerste minister. lndividuele ministers is steeds toegeloot 

om die regering te odviseer oor die bevordering van sy admlnistrateurs civils. 

Tweedens is door 'n paging aongewend om die corps meer op interministeriele 

wyse te loot funksioneer, en mobiliteit oon te moedig. Hierdie hervorming het 

die verskuiwing van administrateurs civils mokliker gemoak en ook bepool dot 

elkeen gedurende sy loopboon ten minste een mool van ministerie moes 

veronder. Die bepoling is egter nie gerugsteun deur enige vorm van dissiplinere 

strofmootreels nie. 88 

Die ministeries wot trodisioneel hoe prestige gehod het, soos reeds oongedui is, 

het hul gewildheid behou ten spyte van die vorming van die corps 

d'administrateurs civils. Studente in die corps se eerste keuse is trodlsioneel die 

Ministerie van Finonsies, don van Binnelondse en Buitelondse Sake, gevolg deur 

Nywerheid en Nosionole Opvoeding. Ministeries soos Gesondheid, Vervoer en 

Poswese le loer op die ronglys.89 Uit 'n totool van 1,068 administrateurs civils in 

1991 wot reeds voorheen oon L 'ENA gekwolifiseer het, is honderd ses en vyftig 

no die Ministerie van Finonsies, terwyl die Ministerie van Binnelondse Sake die 

enigste onder ministerie is wot meer as 'n honderd getrek het. Verder word oon 

stootsomptenore in die diens meer geleenthede gegee vir opwoortse mobiliteit 

no die corps d'administrateurs civils in ministeries soos Binnelondse Sake en 

Finansies."' 

Die paging om mobiliteit in ministeries oon te moedig, was eintlik 'n mislukking. 

Elke administrateur civil identifiseer met sy eie ministerie en direction en streef no 

regte en voorregte binne die bepoolde mlnisterie. Die administrateurs civils in 

die Ministerie van Finonsies beskou hulleself byvoorbeeld as die room van die 

"Guilbeau, La reforme du statut des administrateurs civils et son application, p. 616. 
"Grootliks as gevolg van die Gregoire Kommissie van 1960-1962; kyk na Guilbeau, La retorme du 
statut des administrateurs civils et son application, p. 616; vgl. ook G. Vedel. Droit Administratif. 
Parys: Presses Universitaires de France. 1984, pp. 544-548. 
68 Alain Gandolfi, La mobilite dons la fonction publique, La Revue Administrative. 19(3), 1966. pp. 247-
257: Hall. el. al., Developments in French Politics. pp. 117-131. 
89 Jack E.S. Hayward. Governing Fronce: The One and Indivisible Republic, London: Weldenfeld & 
Nicolson. 1983, p. l 09; uit die skrywer se navorsing blyk dit dot die sltuasie sedertdien nie verander 
hetnie. 
90 Dlrecteur General de /'Administration et de fa Fonctfon Publique. Persoonlike onderhoud, 
Ministerle vlr die Staatsdiens en Administratiewe Hervorming. Parys. 19 Desember 1991 (kyk no 
Aanhangsel 1 ). 
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oes. Om 'n suksesvolle loopbaan op te bou, bring hulle dus dikwels hulle hele 

administratiewe lewe in een ministerie, selfs dikwels slegs in een direction deur.91 

Die administrateurs civils neig tot dusver om 'n onverenigde groep te wees, wot 

met die ander corps meeding om belangrike en strategiese poste in die 

staatsdiens. Hierdie toedrag van sake bevestig hoe moelik dit is om 'n 

interministeriele corps in Frankryk te vorm. Terwyl die grands corps en die 

tegniese corps nog magtig is en ernstige botsings tussen ministeries plaasvind, sol 

dit vir die regering moeilik wees om 'n interministeriele corps met hoe status daar 

te stel.92 

5.6 AANSTELLING VAN DIRECTEURS 

Hoewel 'n minister 'n persoon van buite die staatsdiens as directeur kan 

aanstet gebeur dit selde. Buiten die feit dot so 'n persoon gewoonlik ongewild 

is, word die minister se keuse van 'n directeur in werklikheid beperk deur 

administratiewe behoeftes. Wanneer 'n nuwe minister by die ministerle 

opdaag, is die directeurs reeds gevestig, en in sommige ministeries is dit selfs 

moeilik om van 'n directeurontslae te raak. Dit gebeur wel in swak ministeries en 

onder vasberade ministers. Gewoonlik word die minister beperk deur die 

magsposisie van die corps in die ministerie. Teoreties word 'n persoon as 

directeur deur 'n minister voorgestel en deur die president van die Republiek en 

die regering aanvaar - in die praktyk is dit dikwels die corps of die vertrekkende 

directeurs wot die nuwe ampsbekleders kies. Ambisieuse staatsamptenare In 

die ministerie of die corps word gewoonlik vooraf voorberei vir 'n bepaalde pos. 

Die hele staatsdiens weet dikwels lank voor 'n directeuraftree, verplaas word of 

selfs 'n pos in die privaatsektor opneem, wie die nuwe directeurgoan wees.93 

Directeurs is dikwels 'onder die invloed' van sekere corps. Die directeur de la 

securite sociale is byvoorbeeld sedert die aanstelling van Pierre Laroque in 1945 

(die eerste directeur en die stigter van die securite sociale in Frankryk en 'n 

"Directeurs en lede van cabinets. Persoonlike onderhoude, Porys, 1987, 1989 en 1991 (kyk no 
Aonhongsel l ). 
92Directeurs en lede van cabinets, Persoonlike onderhoude, 1987, 1989 en 1991; kyk ook no Luc 
Roubon, Les cadres superieurs de la fonction publ/que et la politique de modernisation 
administrative, Porys: Lo Documentation Fron9oise, 1994; Heady, Public Administration: A 
Comparative Perspective, pp.179-180. 
"Isobel Boussord, Persoonlike onderhoud, Fondotion Notional des Sciences Polltlques, Porys. 19 
Desember 1991 (kyk no Aonhongsel l ); kyk ook no Stevens. The Government and Politics of France, 
pp. 128-129. 
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prominente lid van die conseil d'etat tot 1976). beskou as die terrein van die 

conseil d'etat. Poste by Binnelandse Sake word gewoonlik beklee deur lede 

van die corps prefectoral. Dit is een van die faktore wot lei tot samehorigheid in 

'n ministerie. Op 'n soortgelyke wyse is die tegniese corps kragtig in bepaalde 

ministeries: die sterkte van die ingenieurs des mines in die Ministerie van 

Nywerheid is 'n goeie voorbeeld. 94 

As die minister vasberade is om van 'n directeur ontslae te rook. kan hy van 

drie maneuvers gebruik maak. Eerstens kan hy, wanneer hy al vir 'n tydperk in 

die ministerie is en die president sowel as die regering aan sy kant het, die 

directeur uit sy amp probeer skuif. Tweedens kan hy die ministerie herorganiseer 

op so 'n wyse dot die werk van die directeur oorbodig rook. Derdens kan hy 

die directeur effektief vervang deur aan 'n lid van die cabinet oorhoofse mag 

te verleen op die terrein wot die directeurbeklee.95 

5. 7 AGTERGROND VAN DIRECTEURS 

Tydens onderhoude in 1987. 1989 en 1991 is die volgende gegewens oor sekere 

kenmerke van directeurs verkry.96 

5.7. l OPLEIDING 

Van die honderd en sestien directeurs en directeurs generaux (hoof 

uitvoerende en besturende direkteure) wot in 1991 poste beklee het. het 

sestien persent L 'ENA bygewoon. vergeleke met twee en veertig persent van 

die lede van die cabinets wot deur L 'ENA opgelei is.9' 

As die hoeveelheid ooreenstemmende eienskappe van personeel in ag 

geneem word, kan die verskil in persentasie eerstens verklaar word uit die feit 

dot die directeurs hul posisies op 'n later stadium van hul Joopbane bereik, en 

"Lionel Stoleru. L '/mperatif industriel Parys: Le Seuil. 1969, p. 222. 
"Boussard. Persoonlike onderhoud. 1991. 
96 Directeurs. Persoonl'lke onderhoude. 1987. 1989 en 1991, Porys. (kyk no Aanhangsel l .) 
"Getalle is verkry ult die Bottin Administratif, 1991; die militere dlrecteurs word nle hlerby ingeslult 
nie; kyk ook no Roubon. Les cadres super/eurs de la fonction publlque .... pp. 49-52. 
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tweedens uit die feit dot minder directeursposte deur lede van die grands 

corps beklee word."' 

Een van die doelwitte van die stigting van L 'ENA was om 'n gemeenskaplike 

denkpatroon en benadering tot probleme vir die enarques door te stel. Dit sou 

goeie verhoudinge tussen ministeries vergemaklik. In die geval van directeurs 

wot by L 'ENA opgelei is, word gesuggereer dot dit nie altyd geslaagd was nle. 

Soms kan gemeenskaplike opleiding en agtergrond wel geleenthede skep vir 

skakeling en die uitruil van inllgting, moor die verskil van 'geslagte' komende ult 

L 'ENA is redelik sterk. Daorbenewens bestaan door buitendien administratiewe 

konflik, ten spyte van die gemeenskaplike agtergrond van L'ENA-dip/6mes. Die 

enarques rook toegewyd aan hul directions of ministeries en rook dikwels 

betrokke by alledaagse konflik. Door word hieronder aangedul dot die 

opleiding 'n belangriker rol speel vir lede van die cabinets wot gretig is om alle 

informele kontakte te benut. 

Die meerderheid directeurs is by die Ecole Polytechnique of by die tegniese 

skole opgelei. In bepaalde gevalle bestaan bande wot by hierdie skole 

gesmee is longer en is die opleiding wot door ondergaan word vir die 

adminlstrateur betekenisvoller as wot hy by L'ENA ervaor het, aangesien dit 

direk verband hou met die werksaamhede in die staatsdiens.99 

5.7,2 GRANDS CORPS 

Van die honderd en sestien directeurs is twee poste beklee deur lede van die 

cour des comptes - in die ministeries van Jeug en Sport, en Nywerheid - en ses is 

beklee deur lede van die conseil d'etat - in die ministeries van Kultuursake, 

Binnelandse Sake, Oorsese Gebiede, Nasionale Opvoeding, Gesondheid en 

Arbeid. Benewens die bogenoemde poste in hierdie ministeries, was door ook 

drie directeursposte in die corps prefectora/, in die ministeries van Landbou en 

Vervoer. 

Tien persent van die directeurs was inspecteurs des finances. Meeste van die 

nywerheidsministeries het een inspecteur des finances ingesluit, wot 

"Soos in 'n latere hoofstuk verduidelik sol word, word lede van cabinets op 'n betreklik vroee 
stadium van hul loopbane in cabinets aangestel. 
"Soos vroeer in 5.4 gestel is, is die staatsamptenare wot aan L 'ENA opgelel word minder as 
persona wot direk no hul universiteitsopleiding vir die concours lnskryf voordat hulle tot die 
staatsdiens toetree. 
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verhoudinge met die Ministerie van Finansies vergemaklik het. Dit is In 

werklikheid dikwels die enigste manier waarop daar verhoudinge tussen 

ministeries gevestig word. 

In die Ministerie van Finansies is daar sterk wedywering tussen die 

administrateurs civils en die inspecteurs des finances vir poste. '00 'n Ontleding 

van directeursposte in die ministerie in 1991. het die volgende patroon uitgewys. 

Die vorige twee directeurs du tresor en directeurs generaux des douanes was 

inspecteurs des finances, en die directeurs des imp6ts word tradisioneel deur 

personeel van die inspection des finances beklee. Die vorige twee directeurs du 

personnel et des services generaux was administrateurs civils en die directeurs 

des assurances is tradisioneel administrateurs civils. In die direction des relations 

economiques exterieurs was die vorige ampsbekleder 'n administrateur civil en 

die drie voor horn inspecteurs des finances. Die directeur du budget, 

waarskynlik die belangrikste directeur in die ministerie, was opeenvolgend in die 

hande van 'n administrateur civil en 'n inspecteur des finances. Die directeurs 

de la prevision en van comptabilite public word om die beurt beklee deur lede 

van die twee corps. 'n Bepaalde ewewig en patroon kan dus onderskei word in 

die wyse waarop die twee corps die mag In die ministerie deel. Enige 

aanstelling wat die minister mag maak, moet noodwendig hierdie oorwegings 

in ag neem, aangesien hy van sy staatsamptenare vervreem kan word as hy 

hulle nie in berekenlng bring nie en topposte slegs vanuit die corps vul. 

5.7.3 TEGNIESE CORPS 

In Frankryk word daar nie tussen spesialis- en generalistiese groeperings 

onderskei soos in Brittanje nie. In laasgenoemde is die oorgrote meerderheid top 

administratiewe poste in die hande van die generalistiese groep (met ander 

woorde die administratiewe klas) en slegs enkeles in die hande van tegnicl of 

spesialiste. Waar dit wel bestaan, vorm laasgenoemde in Brittanje gewoonlik 'n 

hierargie wot parallel is met die administratiewe klas, met die gevolg dot 'n 

afdeling 'n spesialis en 'n generalis in kombinasie kan he. Daar is reeds 

aangedui dot die pogings om 'n doeltreffende generalistiese klas 

administrateurs civils in Frankryk daar te stel, nie so suksesvol was nie. Die naaste 

ekwivalent vir die Britse generalistiese klas is die grands corps, wot vryelik tussen 

ministeries beweeg. Die treffendste kenmerk van die Franse stelsel is die groot 

10°Kyk na G. Bonin & P. Lelong, lnspecteurs des finances et adminlstrateurs clvils, Promotions. 68, 
1960, pp. 13-22: kyk ook no die Boffin Administrotif, 1991. 
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aantal 'spesialiste' in top administratiewe poste. Heelwat meer as die helfte 

van die directeurs is tegnici of spesialiste. soos byvoorbeeld dokters in die 

Ministerie van Gesondheid, veeartse in Landbou en onderwysers in Nasionale 

Opvoeding. 

Van die ses directeurs in die Ministerie van Kultuursake in 1991 was door twee 

argivarisse. 'n musikus, 'n onderwyser, 'n lid van die conseil d'etat en 'n 

administrateur civil. Alie poste in die Ministerie van Pos en Telekommunikasie is 

beklee deur ingenieurs van poswese en die in die Ministerie van Justisie deur 

magistrate. Die ministeries van Handel en Nywerheid word verdeel tussen 

verskeie corps: 'n Voorbeeld van laasgenoemde word gevind in die Ministerie 

van Nywerheid wot. hoewel dit die vesting van die corps des mines is, een 

direction het wot nog altyd aan die ingenieurs des ponts et chaussees behoort 

het. Laasgenoemde het op sy beurt 'n vesting in die Minlsterle van Openbare 

Werke en Behuising, waar dit slegs van die inspection _cJes finances kompetisie 

kry. 

Kommentators voer soms aan dat speslalis-directeurs probleme skep vir 'n 

minister deur 'n tegnokrasie te vorm wat toutrek met die politieke wil in die 

ministerie. Die volgende aanhaling tipeer hierdie uitkyk: 

"Notre politique est ainsi orientee pour plusieurs annees par la volonte de purs 
techniciens qui ne sont nullement issus de !'election ... Les services techniques 
resistent aux ministres ou, bien plus souvent encore, les usent. parce que ces 
ministres leur apparaissent comme trop politique. II y a dons chaque 
administration une resistance des services, plus ou moins sourde ou ouverte, 
contre leur propre ministre: c'est la resistance du technicien contre l'homme 
politique ... • 101 

Dit is waar dat directeurs neig om beleid slegs volgens die belange van hul 

directions te sien, en uit die hoek van hul eie spesialisasie en voordele. Hierdie 

neiging is egter nie noodwendig beperk tot 'spesialiste' nie. 102 Die onderskeid 

tussen spesialis en generalis vervaag in elke geval op hierdie vlak van die 

ministerie, want spesialiste wot directeurs word, moet algemene administrateurs 

wees, 'n algemene oorsig van hul direction he. en kan nie bekostig om betrokke 

te raak by die tegniese detail van hul directions nie. Die skrikbeeld van die 

spesialis is dikwels net 'n gerieflike sondebok vir 'n minister wat nie met sy 

directeurs wil of kan saamwerk nie. 

10
' Colliard & Timsit, Les Autorites adminlstratives independantes, p. 167; kyk ook no Marcel Woline. 

Politique et Technique, Parys: Pion, 1963, p. 112-118. 
102Colliard & Timsit. Les Autorites administratives independantes. p. 167. 
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Ministeries word dikwels die slagveld van die corps, wot verhoudinge tussen 

directions as 'n stryd om mag beleef. Sodanige administratlewe binnegevegte 

word veral bitter wanneer door oorvleueling tussen die funksies van die corps 

en die directions in die ministerie is. Pisani het met hierdie probleem te kampe 

gehad het toe hy die Ministerie van Landbou probeer hervorm het: 

"Trois grands corps dont s'enorgueillit le ministere de !'Agriculture, ont chacun 
une vocation particuliere, mais leurs objectifs sont plus ceux d'hier que ceux de 
demain." 103 

In hierdie geval was door veral ernstige antagonisme tussen die corps du genie 

rural en die corps des eaux et forets wot albei hulle regte en voorregte in die 

sentrale ministerie en die services exterieurs wou behou: 

"Les ingenieurs du genie rural ont le sentiment de rassurer l'elite du Ministere de 
l'Agriculture, issus exclusivement de l'X (L'Ecole Polytechnique) et de l'lnstitut 
national agronomique, la programmation, le financement et !'execution de tous 
les travaux d'equipement qui concernent les conditions de la vie rurale, la 
production et la transformation des produits agricoles. "1°' 

Pisani moes albei corps oortuig dot hulle uit die hervorming voordeel sou trek en 

dot hulle albei 'n nuwe chasse gardee (belangegebied) in die hervormde 

administrasie sou vind. 

Thoenig en Friedberg demonstreer hierdie soort konflik in 'n ander konteks in hul 

studie van die heNorming van stadsbeplanning in Frankryk. 105 Die ingenieurs des 

ponts et chaussees en die ingenieurs in die Ministerie van Open bore Werke, die 

twee groepe wot by die hervorming betrokke was, was teesinnig om 

hervorming te aanvaor omdat hulle hulle eie belange wou beskerm: 

"Dans ce contexte, realiser la ville devient un objectif secondalre. Les rapports 
de pouvoir entre corps a l'interieur de !'administration imposent leur logique a la 
politique urbaine envisagee par les fonctionnaires. Seules sont retenues les 
solutions dont les modalites permettront de concilier le contr61e sur les moyens 
organiques et la prise en charge de la nouvelle fonction. La politique urbaine 
est ainsi profondement conditionnee par des rivalites corporatives decoulants 
d'exigences intra-organisationnelles. """' 

103Pierre Blanc-Gannet. La Retorme des Services exterieurs du Minlstere de /'Agriculture, Parys: 
Laftont. 1969, p. 43. 
10'Yves Tavernier, La Retorme du Ministere de !'Agriculture, Revue Frani;:alse de Science Politique, 
17, 1967. 
105 Jean-Claude Thoenig & Richard Friedberg, Politiques urbalnes et strategies corporatives, 
Sociologie du Travail, 11(4), 1969, p. 914. 
106Thoenlg & Friedberg, Politiques urbaines et strategies corporatives. p. 915. 
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Hoewel dit sou beteken dot hulle nuwe belangegebiede onder hulle beheer 

sou bykry, sou dit ook daartoe lei dot die ingenieurs van Openbare Werke 

sekere van hulle gebiede sou moes oorneem. Die Openbore Werke-corps was 

op sy beurt ook aan twee geskeur: .hulle wou die heNormlng he as dit sou 

beteken dot hulle meer mag kry, moor hulle wou graag die gebruiklike 

konsultasie met die plaaslike notables waorin hulle so goed gevaor het, behou. 

5.7.4 LEDE VAN CABINETS 

Ongeveer een derde van alle directeurs in 1991 het in 'n ministeriele cabinet 

gedien voordat hulle in die pos van directeur aangestel is. Nog 'n vyfde het in 'n 

cabinet gedien gedurende die tyd waorin hulle die pos van directeur beklee 

het. Logies gesproke behoort die directeur wot deur noue samewerking met 'n 

minister in 'n cabinet bevoordeel is, die siening en bedingingsposisie van albei 

groepe te verstaan. Dit is egter nie noodwendig die geval nie. Sodra die 

directeurs 'n aktiewe posisie binne die administrasie opneem, beskou hulle 

probleme en die benadering tot sodanige probleme uit die oogpunt van die 

direction. Suleiman verduidelik hierdie verandering as volg. 10
' Hy beskou die rolle 

van directeur en lid van die cabinet as lynreg in teenstelling met mekaar, en 

vind dot dit onmoontlik is vir die gewese lid van die cabinet om sy nuwe rol te 

aanvaor, tensy hy eers die norme van die direction ten voile ge'internaliseer het. 

Hoewel Suleiman van mening is dot die konflik tussen directeurs en cabinets 

potensieel teenoorgestelde persepsies weerspieel, beklemtoon hy ook dot 

persone wat tydens hulle loopbane een van hierdie ooglopende 

onverenigbore rolle aanvaar, meestal uit die staatsdlens afkomstig is. "Hulle is 

dieselfde mense; hulle wissel moor net posisies, oftewel rolle, af." 100 Hy beskou dit 

as gevaorlik om no 'n administratiewe 'brein' of 'mentaliteit' te verwys indien 

hoer staatsamptenore met 'n 'gemeenskaplike soslallseringseNaring', 

uiteenlopende rolpersepsies huldig."" Lojaliteite verskuif redelik maklik. Lede van 

cabinets wat directeurs word 

"aanvaar 'n uitkyk wot geheel en al verskil van dit wot hulle geglo het toe hulle 
in die cabinet was ... Blykbaar verander 'n staatsamptenaar se belange volgens 

'°'Suleiman. Politics, Power and Bureaucracy, p. 222; kyk ook no Hall. et. al., Developments in French 
Politics. 
'°'Suleiman, Politics, Power and Bureaucracy, pp. 201-238. 
"''Suleiman. Polit/cs, Power and Bureaucracy, pp. 202, 233-234. 
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die posisie wot hy in die politieke en administratiewe hierargie beklee. en sy 
persepsie van sy rol verander ook." 110 

Dit lei dikwels daartoe dot gewese cabinetslede 'n weersin in die 

bedrywighede van die cabinet ontwikkel wanneer hulle directeurs word. Hulle 

beskou dit as oormatig inteNensionisties en administratief. en as 'n skeidlng 

tussen hulle en die minister. 

Sommige directeurs huiwer nie om hierdie houdingsverandering te regverdig nie: 

"As a directeur I automatically put forward the point of view of the direction. 
When I was in the cabinet, I tried to see the problem more from the point of 
view of the minister. "111 

Door is egter uitsonderings op hierdie reel. Eerstens, indien die minister wot die 

directeur uit die cabinet in 'n direction in sy ministerie aangestel het. nog sy 

amp beklee, verskil houdings nie daadwerklik nie, aangesien door in die 

algemeen steeds 'n besondere verhouding tussen die twee bly bestaan. (Die lid 

van die cabinet mag in werklikheid juis om hierdie rede die pos gekry het.) 

Tweedens, as die cabinet waarvandaan die directeur kom nag deel van die 

ministerie is, sol 'n directeur uiteraard steeds nou kan saamwerk met sy vorige 

kollegas. 

5.8 POLITIEKE BESKOUINGS VAN DIRECTEURS 

Die cabinet en die minister voer dikwels aan dot die directeurs polities 

bevooroordeeld is in hulle benadering tot administratiewe probleme. Vir 'n 

ontleding van hierdie stelling is dit nuttig om te onderskel tussen party-politiek 

en departementele politiek. Laasgenoemde verwys no politieke of 

beleidsbeskouings wot gebonde is aan die belange van die directions. hoewel 

dit steeds dikwels intiem verweef is met die partypolitiek. 

Min beleidsbeskouings word direk be'lnvloed deur die politieke neigings van die 

directeurs. Door kan inderwaarheid nie van die Franse administrasie gese word 

dot dit op partypolitieke basis polities-ge6rienteer is nie. Toe Mitterand 

byvoorbeeld in 1981 aan bewind gekom het, is die staatsdlens nle gesuiwer nie. 

"
0Directeur, Persoonlike onderhoud, Ministerie van Nasionale Opvoeding, Parys, 18 April 1989 (hy 

het 1wee keer in 'n cabinet gedien - kyk no Aanhangsel 1 ). 
111 Ella Searls, The Fragmented French Executive: Ministerial Cabinets In the Fifth Republic, West 
European Politics. l (2), Mei 1978. p. 170. 



Hoofstuk5 B/adsy 192 

Sommige regse directeurs is behou en ander is horisontaal verskuif. 'n 

Voormalige inspecteur general de /'economie nationale wot tydens die regse 

bewind 'n prominente regse directeur was, het verduidelik dot hy 'n pos in die 

inspection des finances aangebied is toe Mitterand aan bewind gekom het. 

Dit was vir horn en vir die minister die beste oplossing aangesien hy dit 

onhoudbaar gevind het om saam met 'n directeur met sterk politleke 

partyverbintenisse te werk. 'n Pos in 'n minder sensitiewe deel van die 

staatsdiens is horn aangebied. 112 

Hoewel die regering in 1981 sommige 'regeringsmanne' (veral gewese lede van 

ministeriele cabinets) as directeurs aangestel het, is keuses nie oorwegend 

hierdeur bepaal nie. Met 'n poor uitsonderings het directeurs die regering 

ondersteun, terwyl hulle steeds gewillig was om dit te kritiseer, en het gevoel dot 

hulle net so goed 'n sosialistiese regering - hoewel nie noodwendig kommunisties 

nie - sou kon ondersteun. Sommige groeperings in die staatsdiens, byvoorbeeld 

die directions in die ministeries van Finansies, Gesondheid en Nasionale 

Opvoeding, het wel regse beskouings ondersteun, In sulke gevalle sou 

directeurs nie regeringsprojekte saboteer nie, maar sou poog om 

departementele beleid deur hulle eie politieke beskouings te be"invloed. Tydens 

algemene 'opposisiebewind' soos gedurende die tydperk van cohabitation,'" 

maak directeurs gebruik van 'n meer bedekte handellng as waarvan kritlci van 

die regering wot in die grands corps werksaam is, gebruik sou maak. 114 

Dit gebeur dikwels dot beleid wot deur 'n departement se apolitiese uitkyk In 

die ministerie beheer word, gereeld voorkom, aangesien enige groep 

staatsamptenare wot in noue samewerking met drukgroepe aan sekere 

projekte werk, uiteindelik ingeligte beskouinge ten opsigte van 'n bepaalde 

terrein sol huldig. Dit be"invloed hulle oordeel en ontleding van die situasie, en 

kleur ook die advies waarmee hulle die minister dien. Persoonlike uitgangspunte 

en voorkeure speel natuurlik ook 'n rol. Dit is byvoorbeeld onwaarskynlik dot 

enige twee directeurs des impots presies dieselfde fiskale beleidsbeskouings sou 

aanhang, en door word dus van die cabinet, as deel van sy rot verwag om 

die professionele vooroordele van die staatsdiens te verstaan. 115 

112 /nspecteurdes finances, Persoonlike onderhoud, Mlnisterie van Kultuursake. Parys. 25 April 1989 
(kyk no Aanhangsel l .) 
'"Kyk no die Glossarium. 
'" lnspecteur des finances. Persoonlike onderhoud. 
"'lnspecteur des finances, Persoonlike ondemoud; kyk ook no Stevens. The Government and 
Politics of France, pp. 135-140. 
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Die situasie ontaard egter wanneer 'n directeur, teen die wense van 'n minister, 

hardkoppig klou aan sy eie beleidsbeskouings, en poog om die minister se 

beleid te ondermyn. 'n Directeur in die Ministerie van Arbeid het byvoorbeeld 

deurlopend vir die loonarbeiders kant gekies in nywerheidsverskille, totdat dit sy 

werk s6 bei'nvloed het dot die minister genoodsaak was om horn uit sy pos te 

verwyder.'" 

Die verskille in gesag en organisering van directions, en in hulle beleidsrigtings 

het belangrike reperkussies vir verhoudinge tussen die cabinet en die directeur. 

Verskille tussen directions beteken dot individuele directeurs self 'n persoonlike 

verhouding met 'n lid van die cabinet moet opbou. Die struktuur van die 

staatsdiens is sodanig dot, hoewel pogings al aangewend is om horisontale 

funksies in 'n cabinet te skep, sommige cabinets hulle al moes begeef no 'n 

'een-tot-een' -verhouding met directeurs. Vroeere studies, met die uitsondering 

van die van Suleiman, het veralgemeen oor cabinets en directions sonder om 

'n onderskeid tussen verskillende ministeries of directions te tref. 'n Ontleding 

van die cabinet sol dit egter in berekening moet bring. 'n Lid van 'n cabinet 

wot in beheer is van 'n swak beleidbepalende direction sol 'n belangriker rol 

vervul as die een wot die direction du budget in die Ministerie van Finansies 

beheer. Hy mag selfs 'n belangriker rol speel in 'n direction wot gedurig die 

beleid van 'n minister ondermyn, aangesien die minister in so 'n geval dalk 

verreikende magte aan horn verleen het in 'n poging om die direction te omseil 

of in toom te hou. 

5.9 SAMEVATTING EN EVALUERING 

Dit is reeds aangedui dot insig in die rol van die Franse administrasie in die 

samelewing noodsaaklik is om die wisselwerking tussen die administratiewe en 

politieke stelsel te verstaan. 

Hoofstukke vier en vyf het 'n agtergrond verskaf van, onder andere, bepaalde 

probleme waarmee 'n minister as hoof van 'n ministerie gekonfronteer kan word. 

Die funksle van cabinets kan no hierdie probleme teruggevoer word. Hier word 

meer spesifiek verwys no koordinasieprobleme in en tussen minlsteries, asook no 

die neiging van die administrasie om probleme vanuit 'n bepaalde eie hoek, 

corps, departementele ldeologie of politieke standpunt te sien. 

11 'Boussard, Persoonlike onderhoud. 15 Mei 1989. 



Hoofstuk5 Blodsy 194 

Die meeste van die getuienis in die voorafgaande hoofstukke suggereer dot 

die Franse staatsdiens vatbaar is vir veral interne spanning en onenigheid. Die 

staatsdiens word nie deur eenvormigheid gekenmerk nie, moor deur 

uiteenlopendheid en gefragmenteerdheid. Boonop is die konflik en tussenspel 

tussen verskillende belange ook nie altyd versteek agter die skerms van 

amptelike anonimiteit nie. 

Dit is dikwels moeilik om vas te stel hoe besluite geneem word. omdat hulle 

berus op 'n reeks konflikterende beginsels (of 'n gebrek aan beginsels). Die 

verhoudinge tussen instellings en persoonlikhede wot oneindig ingewikkeld, 

subtiel, soms irrasioneel en selfs verwarrend is, maak dit nog moeiliker. Dit is 

huidig die geval. en was 'n eeu gelede ook reeds die geval. 

In 'n sekere mate het die funksies wot cabinets vervul en die wyse waarop hulle 

funksioneer, ontstaan uit die ontoereikendheid van die administratiewe stelsel. 

'n Cabinet is die meganisme wot die minister in stoat stel om met inagname 

van hierdie ontoereikendheid sy took doeltreffend en effektief uit te voer. 

Ironies genoeg, vererger die cabinelstelsel in sommige gevalle die probleme. 

Hierdie aspek sol in die volgende hoofstukke toegelig word. 

Soos in die inleidende hoofstuk vermeld, is die opvallendste kenmerk van lede 

van die Franse administratiewe elite dot hulle as lede van 'n corps beskou word 

wot die Stoat verteenwoordig en in 'n staatsbestel daarmee ge'identifiseer 

word. Hierdie elite vertoon lank reeds, volgens waarnemers, 'n hoe graad van 

'staatsheid'. Die burokraat word deur homself en ander beskou as 'n 

tussenganger van die Stoat eerder as 'n staatsamptenaar in diens van die 

regering. Hy tree namens die Stoat op, en is geneig om te glo dot hy self deels 

soewerein is, gevolglik het hy die reg om eerbied of te dwing. 

Studies van Franse amptenare op die hoogste vlak beklemtoon die 

ooreenkoms tussen hul sosiale en opvoedkundige agtergronde. Hulle deel 

blykbaar 'n gemeenskaplike 'tegnokratiese uitkyk'. tool en 'kultus'. Verder het 

verskillende groepe amptenare of individue in die administrasie uiteenlopende 

persoonlike en loopbaanbelange. Heel bo aan die leer klou diegene wot die 

verskillende roetes no bo suksesvol gevolg het - soos die lede van die corps, die 

gegradueerdes van die Ecole Polytechnique en L 'ENA - jaloers aan die 

besondere paste. en probeer hulle mededingende instellings daarvan weerhou 

om op hulle terreine te oortree. Dit is duidelik dot 'n minister nie net cabinets 

gebruik omdat hy die administrasie wantrou wot horn moontlik polities nie 
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goedgesind is nie. Hierdie wantroue le veel dieper, soos afgelei kan word uit die 

bogenoemde 'staatsheid'. 

In hierdie hoofstuk is die belangrike rol wot die corps In die administrasle vervul 

ook beskryf. Dit blyk dot lede van die grands corps die toonaangewende 

staatsamptenare in die staatsdiens is. Dit hou belangrike gevolge vir die minister 

in, omdat hy sy beleid moet opstel en uitvoer met hulle samewerking. Die 

minister word dikwels genoodsaak om verteenwoordigers uit die corps te kles 

om in sy cabinette dien. omdat die corps dwarsdeur die staatsdiens geneig is 

om probleme in die lig van hul eie belange te sien. Deur die aanwesigheld van 

corpslede in sy cabinet paai die minister die corps in die ministerie en poog hy 

om konflik tussen die corps, sy cabinet en directions te 'internaliseer' en op te 

los. 

Voorts is aangedui dot directeurs aan dieselfde werwingstelsel as cabinetslede 

blootgestel is, en dot albei groepe meestal dieselfde agtergrond en opleiding 

het. Die doel van die hoofstuk was ook om aan te dui dot die opleiding en 

agtergrond van directeurs in ministeries nie verskil van die van cabinetslede nie. 

Hierdie aspek be'invloed ook die doeltreffende werking van die cabinefstelsel. 

en word meer volledig in die volgende hoofstuk beskryf. 

Soos in die inleidende hoofstuk vermeld is, het die meeste ministers gekla dot 

die administrasie as't ware as teenwig vir hule eie politieke mag optree, en neig 

om sonder inagneming van die minister te funksioneer, tensy daar in hierdie 

verband druk op hulle uitgeoefen word. Die situasie is vererger deur die feit dot 

die administrasie uit verskillende corps bestaan en nie 'n inherente tradisie van 

politieke neutraliteit het nie. Dit is dus die cabinet wot die rol van 'beskermer' 

en vertolker van die verskillende take van die minister aangeneem het. Nie 

alleen is alle amptenare, ook topamptenare, nie dieselfde nie, soos 'n studie 

van die loopbaankeuses van gegradueerdes van L'ENA duidelik gewys het. 

maar hulle verander ook hul houding wanneer hulle binne die administratiewe 

raamwerk van pos en funksie verander. Suleiman het oortulgend aangevoer 

dot Franse hooggeplaaste amptenare die benadering begin volg wot deur 

die vereistes, etos en tradisie van die werk wot hulle in 'n betrokke stadium 

doen, gedikteer word. Dit is heel moontlik dot veranderings in benadering aan 

'n besondere werkomgewing toegeskryf kan word. 
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Die invloed wat die polltieke beskouings van directeurs In die directions of 

ministeries het, is kortliks toegelig, omdat die politieke opvattings van 'n minister 

nie altyd dieselfde is as die van die amptenare wat sy beleid moet uitvoer nie. 

Die admlnistratiewe potenslaal van directeurs wissel heelwat. Die omvang van 

hul kundigheid en vermoe om beheer oor ondergeskiktes ult te oefen, en om 

met ewekniee te beding, het natuurlik implikasies vir die mag van die cabinet. 

'n Mens kan moeilik veralgemeen oor die verhouding tussen directeurs en die 

cabinet, aangesien elke directeur geneig is om volgens behoefte 'n persoonlike 

verhouding met 'n lid van die cabinet aan te gaan, Bale van hulle sien sake ult 

die vertrekpunt van die lid van die cabinet en aanvaar 'n verdeling van 

funksies tussen die twee, terwyl ander weier om dit te doen. Dit is interessant om 

daarop te let dat verskeie directeurs in 'n cabinet gedien het voordat hulle 'n 

pos as directeur aanvaar het. 'n Mens sou verwag dot 'n directeur met 

ondervinding van noue samewerking met 'n minister in 'n cabinet, die 

uitgangspunt en bedingingsposisie van beide groepe beter sal verstaan. Dit is 

egter nie noodwendig die geval nie. Sodra directeurs aktief aan die 

administrasie begin deelneem, sien hulle probleme en beleid ult die vertrekpunt 

van die direction. Die meeste directeurs met wie onderhoude gevoer is, het nie 

gehuiwer om die houdingsverandering te regverdig nie, soos in 'n volgende 

hoofstuk verduidelik sal word. 

Probleme in die administratiewe verhoudinge in Frankryk word, soos ult hlerdie 

hoofstuk afgelei kan word, grondig geraak deur verhoudinge wot gekompliseer 

word deur 'n verskeidenheid funksionele rolspelers. Die cabinet wat die kanaal 

is waarlangs die minister sy beleid ten uitvoer bring, le die mag van hierdle 

rolspelers aan bande en be'invloed hulle op s6 'n wyse, dot hulle self in gelyke 

mate met die ander rolspelers in die staatsdiens die weg word waarlangs 

beleid gevorm en aangepas word volgens spesifieke omstandighede. 

In die volgende hoofstukke sol aangedui word dat die aard, opleiding en 

agtergrond van personeel in cabinets en die wyse waarop cabinets 

funksioneer, bydra om sommige van die bogenoemde probleme ult te stryk. 



HOOFSTUK6 

AGTERGROND VAN CABINETSl..EDE 

6.1 INLEIDING 

Die doelwit van hierdie hoofstuk is om die faktore wot in die vorige hoofstuk 

aangedui is, en betrekking het op die personeel van cabinets, te beskryf. 

Aandag word gegee aan die geslag, geboorteplek, opvoedkundige en 

gesinsagtergrond, ouderdom by toetrede tot 'n cabinet en die vorige ervaring 

van lede van cabinets. 

Dit is reeds aangedui dot die Franse administrasie vatbaor is vir spanning en 

onenigheid. Door is egter minder konflik tussen amptenore van ministeries en 

cabinets as wot 'n mens sou verwag. Konflik is nie bevorderlik vir doeltreffende 

politieke en administratiewe verhoudinge wot noodsaaklik is vir die uitvoering 

van beleid nie. Dit word in toom gehou deur die 'klimaat van vertroue' waarin 

directeurs en cabinets funksioneer, hoofsaaklik as gevolg van gedeelde 

opleldingservorings en vergelykbore soslale agtergronde. 

Die invloed van gemeenskaplike opleiding aan L 'ENA op directeurs en lede 

van cabinets, word ook onder die loep geneem. In die inleidende hoofstuk is 

dit gestel dot 'n cabinet die minister se politieke verantwoordelikheid en sy 

administratiewe aanspreeklikheid verwesenlik, en dot dit die politieke medium 

is wot 'n minister in sy amp as hoof van 'n ministerie rugsteun. Dit is ook vermeld 

dot 'n minister, as tydelike ampsbekleer, onder andere afhanklik is van 

professionele bystand deur polities goedgesinde administratiewe kundiges. In 

hierdie hoofstuk word aangedui dot die lede van cabinets hoofsaaklik met die 

party wot die minister self ondersteun, politieke verbintenisse het. Hierdie 

kenmerke moet egter nie toegelaat word om ander belangrike faktore wot ook 

'n rol speel in die aanstelling van lede van cabinets, soos diens aan en lojaliteit 

teenoor die minister, en administratiewe bekwaamheid, te oorskadu nie. 

Dot door nie deurgrondige verskille in die opleiding en agtergrond van 

directeurs en personeel van cabinets is nie, help natuurlik om probleme in die 
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staatsdiens op te los en om administratiewe en politieke verhoudinge te 

versterk. 

6.2 STAATSDIENS AS WERWINGSBRON VIR DIE PERSONEEL VAN 

CABINETS 

In die groep lede van ministeriele cabinets tussen 1959-1991 wot in hierdie 

studie bestudeer is, was ongeveer negentlg persent staatsamptenore.' Die 

hoofrede hieNoor is dot 'n minister bekwame administratiewe persone nodig 

het wot die directions en services kan hanteer, en wot as skakel tussen horn en 

sy administrasie kan dien. In die tweede plek is die swak vergoedingspakkette 

'n belangrike rede waarom door min nie-staatsamptenore in cabinets 

aangetref word. 

Elke minister ontvang slegs 'n relatief skamele begroting vir sy cabinet.2 

Staatsamptenore het die voordeel dot hulle corps of ministerie aanhou om 

hulle te betaal wanneer hulle gesekondeer word om werk in 'n cabinet te 

verrig. Hulle ontvang ook nie die primes (bonusse) wot normaolweg aan elke 

post(pos) in die administrasie gekoppel is nie, moor ontvang 'n prime vir die feit 

dot hulle in die cabinet werk. 

Die totale bedrag wot vir sy cabinet aan 'n minister toegeken word, word in 

enkele gevalle gebruik om 'n lid te betaal wot geen ander inkomste het nie, 'n 

gebruik wot natuurlik sekere nadele inhou. In sommige gevalle word 'n nie

staatsamptenaar steeds deur sy vorige werkgewer betaal, soos 'n voormalige 

cabinetslid wot 'n genasionaliseerde nywerheid verlaat het om in Chirac se 

cabinette dien, verduidelik het. Hy het. vir die drie jaor wot hy in die cabinet 

werksaam was, 'n deeltydse salaris van sy vorige werkgewer ontvang, ten spyte 

daarvan dot hy feitlik voltyds in die cabinet gewerk het en sy bande met sy 

vorige werkgewer moor skraal was. Hy moes egter toegee dot sy posisle in die 

cabinet van die eerste minister vir sy vroeere werkgewer sekere voordele 

ingehou het. 'n lid van Malraux se cabinet, wot tydens die oorlog met die 

'Sabine Bragadir, Dictionnaire des 10.()(X) dirigeants politiques franr;:als. derde uitgawe. Parys: 
Sedopols. 1990; Who's Who in France, Parys: Lafitte. (n.d.): L'Encyclopedle periodique, economlque, 
politique et administratif, Parys: Societe Generale de Presse et d'Edition, (n.d.); Bottin Administratif, 
1959, 1962, 1966-1969. 1972-1974, 1976, 1978. 1981, 1983, 1984, 1986, 1988, 1991. Die biografiese 
bronne waaruit lnligting verkry is, word nie deurgaans in die hoofstuk in voetnotas aangedui nie, 
behalwe waar materiaal utt ander bronne gebruik is wot bruikbare insigte tot gevolg gehad het 
wanneer hulle hand aan hand met die genoemde bronne gebruik is. 
'Die finanslerlng van cabinets word in hoofstuk sewe bespreek. 
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minister saamgewerk het en as sy letterkundige raadgewer opgetree het, se 

salaris is deur die uitgewersmaatskappy, Gaillard, betaal. Ander cabinetslede 

word soms deur groepe soos vakbonde, drukgroepe en politieke partye 

besoldig. 3 

Elke ministerie het die reg om tydelike personeel, bekend as agents 

contractuels (kontrakaanstellings) te werf.' Hulle word as amptenare van 

daardie ministerie deur die staatsdiens betaal.5 Die minister kan in die meeste 

gevalle, reelings tref vir bepaalde mense om as agents contractuels aangestel 

te word. 'n Attache parlementaire wot oorspronklik afkomstig was uit die 

private nywerheidsektor, het in onderhoude vertel dot hy in vyf ministeries as 

agent contractuel, en in die cabinet van verskeie ministers gedien het, terwyl sy 

salaris deur die staatsdiens betaal is.' 

Tydens die vroee jare van die Vyfde Republiek was sommige ministers in hulle 

privaathoedanigheid vermoend genoeg om party van die lede van hul 

cabinets self te betaal. Die geval van Maurice Bokanowski, minister van 

Nywerheid van 1962 tot 1966, is as voorbeeld aangehaal,' maar hierdle 

toedrag van sake kom tans omtrent glad nie meer voor nle.8 

Ten spyte van hierdie uitsonderings bly die staatsdiens die grootste bron vir die 

werwing van personeel vir cabinets.9 Hierdie groep as geheel vertoon dus in die 

algemeen dieselfde sosiale en opvoedkundige agtergrond as die meerderheid 

Franse staatsamptenare op hoe vlak. 

Die feit dot hulle byvoorbeeld aan L 'ENA dieselfde opleiding ontvang het, 

beteken egter nie noodwendig dot voormalige cabinetslede altyd dleselfde 

menings huldig nie. Faktore soos administratiewe lojaliteit en persoonlike, 

politieke en professionele mededinging neig om enige gevoel van 

bondgeno<=!tskap wot daar mag bestaan, of te water. Die onderskeie groepe 

amptenare of individue in die administrasie het ook verskillende persoonlike en 

'Die navarsing het geen bewyse van korrupsie opgespoor nie. 
'Die enigste bran oar die diensvoorwaardes van agents contractuels. wot beskikbaar was, Is Alain 
Piantey. Tralte pratique de la fonction pubfique, Parys: Pion. 1971. pp. 35-37. 
'Hierdie aangeleentheid word in hoofstuk sewe bespreek. 
'Attache parlementaire, Persoonlike onderhoud, Ministerie van Nywerheid, Parys, 23 Mei 1989 (kyk 
na Aanhangsel l ). 
'Bernard Lalanne. La faune des cabinets ministenels. L'Expansion, 102, November 1976. p. 104. 
'Kyk no Danielle Lachak & Jacques Chevallier, La Haute Administration et la Po/itlque, Parys: 
Presses Universitaires de France. 1986. pp. 126-129: Daniel Gaxie, lmmuables et Changeante: Les 
Mlnistres de la V' Republlque. Pouvoirs, 36, 1986. 
'Kyk no Anne Stevens. The Government and Politics of France. London: Macmillan, 1992. p. 114; 
volgens Stevens was door in die sewentigerjare 80-90% staatsamptenare in cabinets: in 1981 het 
die getal tot net ander 70% gedaai, en weer gestyg in 1986 tot 80%. Dit is nie duldelik hoe sy hoar 
berekening gemaak het nie en of sy oak die agents cantractuels ingesluit het. 
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loopbaanbelange, en mededinging kom nie net in amptelike paste voor nie. 

Soos in die inleidende hoofstuk vermeld Is, is een van die kenmerke van die 

sosiale agtergrond van die Franse regering en politiek, die nou verweefde aard 

van die elite wat topposte in elke tak van die administrasie beklee, soos ook 

die geval is in groat privaatmaatskappye en die politiek. So was daar 

byvoorbeeld in 1989 voormalige studente van die Ecole Polytechnique aan die 

hoof van een en twintig van die vyftig toonaangewendste Franse 

maatskappye, en drie was ministers in die regering (Quiles, Stoleru en Renon). 10 

Hierdie elite is 'n relatief klein groep, wat in die praktyk ontstaan uit 

betrokkenheid by kleinskaalse instellings. Dit lei aanvanklik hoofsaaklik tot 

aanstellings in regeringsposte, wot dikwels deur sosiale kontakte, 

familieverhoudinge en huweliksverbintenisse ondersteun word. 11 

6.3 GESLAG VAN CABINETSLEDE 

Tussen 1987 en 1991 was die personeel van cabinets hoofsaaklik manlik. 

Afgesien van die hoofsaaklik vroulike sekretariele personeel, is slegs veertien 

persent van die totaal vroue. 

Rouban, wat 'n opname gedoen het onder 'n verteenwoordigende 

steekproef belangrike persone op politieke, administratiewe, nywerheids- en 

kulturele gebied, asook onder 'n groep studente aan die grands ecoles, 12 het 

bevind dat 'n gemiddeld van slegs twaalf persent van cabinetslede tussen 

1981 en 1993 vroue was. 13 Siwek-Pouydesseau het bevind dat slegs een vrou 

gedurende die tydperk van 1960 tot 1967 ·n directeur in die sentrale 

administrasie was, en dot slegs sewentien vroue uit 'n totaal van honderd vier 

en tagtig sous-directeurs en directeurs odjoints was. Selfs die conseil d'etat. wat 

meer vroulike lede as die onder grands corps het, het slegs sewe persent vroue 

gehad.14 Dit is waar dot daar al hoe meer geleenthede vir vroue is, 15 maar door 

'
0L'Expansion, 163. Desember 1989. 

11 Kyk no stevens. The Government and Politics of France, p. 138. 
"Luc Rouban. Les Cadres superieurs de la fonction publique et la politique de modernisaNon 
administrative, Parys: La Documentation Fran9aise, 1994; kyk ook no Alain Girard, La Reussite 
sociale. Que Sais-Je?. Parys: Presses Universitaires de France. 1971. 
"Rouban, Les Cadres superieurs de la fonction publique .. ., p. 31; Rouban het bevind dot die hoogste 
persentasie vroue in die kulturele areas werl<saam was. 
"Jeanne Siwek-Pouydesseau. Les Personnels de direction des ministeres. Parys: Armand Colin. 1969. 
pp. 121-135. 
"Ministere de la Fonction Publique. La Fonction Publique de l'Etat en 199Q Parys: La Documentation 
Fran9aise. 1991. 
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is nog steeds kulturele en sosiale houdings wat nie ten gunste is van 

bevorderings vir vroue nie. Soos Lochak en Chevallier aangedul het: 

·11 ne fait aucun doute qu'il s'agit la d'un trait culture! durable. que les societes 
industrielles n'ont encore modifie en aucune maniere. lls se retrouvent, plus ou 
mains accentues. dons les pays de l'Est comme dons ceux de l'Ouest, en depit 
des possibilites de promotion offertes aux femmes et du role particulier qu'elles 
peuvent jouer dons un tel ou tel. "16 

Afgesien van sekretaresses, is die vroue wat wel in cabinets dien, gewaonlik 'n 

attachee de presse (persverteenwoordiger) of 'n chef de cabinet (hoof van 

die cabinef). maar daar is geen algemeen geldende reel In die verband nie. 

Hoewel vroue in cabinets kwantitatief gesproke swak verteenwoordig is, is hulle 

invloed nie te versmaai nie. Die belangrike rolle wot Mme Servais. die attachee 

parlementaire, Mme Dupuy, die chef de cabinet. en veral Mme Goraud, die 

chargee de mission (spesiale verteenwoordiger) in die cabinet van Pompidou 

gespeel het, is goeie voorbeelde hiervan. 17 

Daar blyk nie 'n spesifieke rede te wees vir die klein aantal vroue in cabinets 

nle. Dit weerspieel bloot die algemene verspreiding van vroue op politieke en 

administratiewe gebied in Frankryk, waar minder vroue as mans belangrlke 

posisies beklee. Dit kan ook in gedagte gehou word dat 'n cabinetspos 

geweldig veeleisend kan wees en baie tyd in beslag kan neem, veral vir 

getroude vroue. 

6.4 GEBOORTEPLEK 

Amper die helfte van die groep cabinetSiede is in Parys gebore. Die res is 

hoofsaaklik in groat nywerheidsdorpe gebore. Sowat sewe persent van die 

groep is buite Frankryk gebore, 'n persentasie wot drie keer hoer is as wot in 

1950 die geval was. Dit word veral verklaar deur die feit dat 'n aansienlike 

aantal cabinetslede die seuns van ambassadeurs of koloniale administrateurs 

was. 1
• 

"Lochak & Chevallier. La Haute Administration et la Politique. p. 32. 
"Philippe Guilhaume. Lettre ouverte 6 taus /es Franr;:ais qui ne veulent plus etre pris que pour des 
cons. Parys: Albin Michel. 1992. pp. 103-106. 
"Who's Who in France: kyk oak no Siwek-Pouydesseau. Les Personnels de direction des ministeres. 
pp. 121-135. 
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Slegs vyf persent van die groep is in klein dorpies op die platteland gebore. 

Afgesien van die invloed van Parys, het geen ander enkele geografiese gebied 

'n noemenswaardige bydrae tot die personeel van die cabinets gemaak nie, 

en bestaan daar ook geen getuienis van spanne wot op geografiese 

grondslag ontstaan het, soos Seurin tydens die Vierde Republiek bevind het 

nie. 19 

Die geboorteplek van lede van cabinets word in die algemeen met hul soslale 

agtergrond in verband gebring. Aangesien die meeste lede uit middel- of 

hoerklasfamilies kom, en dikwels die kinders van nyweraars of staatsamptenare 

is, word hulle uiteraard meer dikwels in Parys of die groot nywerheidstede 

gebore. omdat hulle ouers daar woon en werk. Aangesien slegs 'n klein 

persentasie 'n plaas- of arbeidersklasagtergrond het. word daar gewoonlik min 

lede op die platteland gebore. Afgesien van sosiale en omgewingsfaktore, 

be'invloed 'n kind se geboorteplek ook die soort geleenthede wot vir horn 

beskikbaar is. Landelike gebiede beskik eenvoudig nie oor die skole, geriewe 6f 

finansiele vermoens om studente in stoat te stel om die opvoedkundige 

agtergrond wot tans noodsaaklik is vir toegang tot die hoer geledere van die 

staatsdiens, te verkry nle. 

In Frankryk, soos in ander Europese lande, is daar 'n hegte verhouding tussen 

beroepsgroepe en die onderwys. Die boonste sosiale groepe van die bevolking 

neig daartoe om universiteitsinstelllings as't ware te monopoliseer. wot op hulle 

beurt in sigself weer die hoofvoedingsbron vir leierskapsposisies in die regering en 

die administrasie is. In die vroeere Vyfde Republiek het Girard en Sauvy in 'n 

ontleding van studente wot hul universiteitsloopbaan in 1963 begin het, bevind 

dot hoewel 62.3 persent van die bevolking as landboukundige of 

nywerheidswerkers geklassifiseer is, slegs 14,6 persent van alle 

un'1versiteitstudente uit hierdie kategoriee afkomstig is. Werknemers. vakmanne 

en kleinsakeondernemings het 21,4 persent van die totale bevolking en 23 

persent van die universiteitsbevolking uitgemaak. Hoewel die hoerklas slegs 15,4 

persent van die totale bevolking uitgemaak het, was 59.4 persent van die 

studente aan universiteite uit hierdie groep afkomstig.'° Hierdie verhouding 

moet in gedagte gehou word wanneer die sosiale en opvoedkundlge 

agtergrond van die lede van cabinets oorweeg word. As dit so is dot poste in 

"J.L Seunn, Les cabinets ministeriels. Revue du Oroit Public et de lo Science Politique. 72(6), 
November /Desember 1956, p. 1234. 
20 A. Souvy & A. Girard, Les diverses classes sociales devant I' enselgnement. Population. 20. 
Maart/April 1965. pp. 205-232; Kyk oak no H.W. Ehrmann, Politics in Fronce. Boston: Little. Brown & 
Company. 1971. pp. 68-77; Philippe Pinchemel. Fronce: A Geographical, Socio/ and Economic 
SuNey. Cambridge: Cambridge University Press. 1987. 
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cabinets as gevolg van politieke begunstiging vroeer hoofsaaklik deur persone 

uit die middel- en hoerklas beklee is. dan word hulle steeds as gevolg van die 

onderwysstelsel, wat hierdie persone begunstig. deur dieselfde groepering in die 

samelewing beklee. 

Die oorgrote meerderheid personeel van cabinets het op grond van hulle 

vaders se beroepe 'n middel- of hoerklasagtergrond gehad, en 'n bepaalde 

soort beroepsagtergrond was dus tiperend van personeel in die hoer 

staatsdiensvlakke in Frankryk. Soos Lochak en Chevallier tereg se: 

"Les grands fonctionnaires ont done ceci de commun qu'ils appartiennent aux 
milieux bourgeois, ou aux couches qui aspirent 6 s'integrer 6 la bourgeoisie et 
qui de ce fait acceptent les normes. lls sont en outre presque exclusivement 
originaires des milieux urbains; les milieux ruraux ou agricoles, bien qu'ils 
constituent une part encore appreciable de la population franc;:aise, ne sont 
pas representes dons la haute administration. "21 

Daar is bevind dat nagenoeg vyf en sestig persent van die groep wat deur 

Lochak en Chevallier bestudeer is. uit die hoogste sosiale klasse afkomstig was. 

Dit het, onder andere, behels dat hulle vaders se beroepe tot die kategoriee 

van nyweraars. bankiers, aristokrate en grondeienaars, die hoer administrasle 

en die politiek behoort het. Van hierdie persentasie was twintig persent die 

kinders van hoer staatsamptenare en twintig persent die van nyweraars en 

bankiers. Die persentasie lede van cabinets uit die volgende soslale kategorie 

wot kleinsakeondernemings, kantoorwerkers en tegnici behels, was vyf en 

twintig persent. en verteenwoordig dieselfde verhouding as wat die groep tot 

die bevolking in sy geheel het. Hierdie gevolgtrekking stem ooreen met die 

waartoe Sauvy en Girard gekom het. Die oorblywende tien persent was uit 'n 

arbeidersklasagtergrond, 'n groep wot sestig persent van die bevolking 

uitmaak. Die uit 'n arbeidersklasagtergrond wot universiteit toe gegaan het, 

het meestal nie 'n loopbaan in die staatsdiens gevolg nie en dus nle in 

aanmerking gekom vir poste in cabinets nie. 

Omdat hulle hoofsaaklik uit die staatsdiens gewerf word, is door meestal min 

verskille in die sosiale agtergronde van die personeel van cabinets en die 

staatsamptenare. Die cabinet dien nie as 'n meganisme waardeur die 

administratiewe stelsel oopgestel en gedemokratiseer kan word nie. Daar is 

egter twee voorbehoude by die maak van so 'n stelling. Eerstens is daar min 

bewyse wot suggereer dot die enkele lede van cabinets uit 'n 

arbeidersklasagtergrond enigsins ander menings as hul kollegas huldig. Dit is 

" Lochak & Chevallier, La Haute Administraffon et la Poliffque, p. 46. 
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hoofsaaklik daaraan toe te skryf dot hulle gewoonlik deur die opvoedkundige 

stelsel en deur hul eie professionalisering. by wyse van sosialisering in die 'stelsel' 

opgeneem word. Die voorbeeld van Delors, wot 'n arbeidersklasagtergrond 

gehad het en nog steeds vakbondgesinde en linkse menings gehuldig het 

terwyl hy in die cabinet van Chaban-Delmas was, is 'n merkwaardige 

uitsondering. 22 

Tweedens, hoewel politieke oortuigings in 'n sekere mate deur gesinsagtergrond 

bepaal word, verhoed die feit dot die meeste lede van cabinets 'n 

middelklasagtergrond het hulle nie noodwendig om simpatiek te staan teenoor 

die behoeftes van die arbeidersklas nie: Franc;:ois Lagrange van die conseil 

d'etat, wot horn in 1975 in Sudreau se cabinet bevind het, is byvoorbeeld 'n 

linksgesinde sosialis. 23 

6.5 OPVOEDKUNDIGE PEIL 

Die opvoedkundige standaard van die groep wot bestudeer is, was oor die 

algemeen hoog. Meer as vyf en sewentig persent van die Jede het 'n 

universiteitsgraad sowel as nagraadse sertifikate en diplomas gehad." Van die 

groep wot 'n universiteitsgraad verwerf het was die meeste regsgeleerdes 

(sestig persent) en het meer as sewentig persent aan veral die Faculte de Droit 

(Regsfakulteit) en die lnstitut d'Etudes Politiques van die Universiteit van Parys 

gestudeer.25 Die geval van Esteva, wot in 1959 in die ouderdom van vier en 

dertig jaar tot die cabinet van Pinay toegetree het. is 'n voorbeeld van die 

tipiese opvoedkundige agtergrond van 'n cabinetslid. Esteva, die seun van 'n 

nyweraar, is gebore in Parys en het aan die Lycee Louis-le-Grand (Louis-le

Grand Hoerskool) studeer. Nadat hy die skool verlaat het. het hy aan die 

Paryse Regs- en Wysbegeertefakulteite gestudeer, waar hy 'n graad in die 

lettere en wysbegeerte verwerf het. Hy het daarna ingeskryf by die lnstitut 

d'Etudes Politiques de Paris. waar hy 'n regsdiploma verwerf het. Uiteindelik, 

voordat hy 'n betrekking in die Ministerie van Finansies aanvaar het, het hy 

aan die Ecole Nationale d'Administration gestudeer. 26 

"Kyk no Jean Boissonnat Face a Face avec Jacques Delors. L 'Expansion, 76. September 1972. pp. 
175-191. 
" Lalanne. La faune des cabinets ministeriels. p. 105. 
"Ministere de la Fonction Publique. Lo Fonction Pub/ique de /'Etat. Who's Who in France. 
"Siwek-Pouydesseau, Les Personnels de direction des ministeres, pp. 41-52; sy bestudeer die 
opvoedkundige agtergrond van cabinetslede in besonderhede. 
"Lalanne, La laune des cabinets ministeriels, p. l 06. 
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Die lede wot opvoedkundig nie hoog gekwalifiseer is nie, of met 

opvoedkundige agtergronde wot verskil het van die van die oorgrote 

meerderheid, was gewoonlik 6f uit die 'vrye' beroepe, 6f politici. Roulland, 'n 

depute wot van 1984 tot 1986 in Fabius se cabinet diens as attache 

parlementaire gedoen het. het byvoorbeeld op 'n plaas grootgeword. Hy het 

'n graad in geskiedenis en argeologie verwerf, en eers as 

geskiedenisonderwyser gewerk. voordat hy 'n politieke loopbaan gevolg het.27 

Omdat cabinetslede deesdae hoofsaaklik uit staatsdiensgeledere gewerf 

word, is dit waarskynlik dot die opvallende ooreenkoms in die opvoedkundige 

agtergronde al hoe groter sol word. 

6.6 GESINSAGTERGROND 

Hoewel daar min bewyse van nepotisme voorgekom het is dit tog duidelik dot 

die gesins- en opvoedkundige agtergronde van lede vroeer 'n bepalende 

faktor in hul toetrede tot die cabinets was. Daar is 'n paar voorbeelde waar 

gesinsverwantskappe die ooglopende rede was vir 'n persoon se toetrede tot 

'n cabinet." Byvoorbeeld, Domerc, die swaer van Pompidou. was 'n 

onderwyser en het aanvanklik in 1959 tot die cabinet van Robert Bertoin en 

daarna In 1962 tot die van Pompidou toegetree. Jacques Berthomeau was in 

1985 en 1988 'n lid van sy neef, Henry Nollet se cabinet, terwyl hy die minister 

van Landbou was. 29 Die politieke debuut van die seun van die depute 

Jacques Vendroux. De Gaulle se swaer, wot in 1962 tot die cabinet van 

Herzog, die secretaire d'etat van Jeug en Sport, toegetree het ressorteer 

waarskynlik ook onder hierdie groep. 30 Sosiale en familiebande kan ook op 

onregstreekse wyse 'n rol speel by die bepaling van 'n persoon se toetrede tot 

'n cabinet, soos byvoorbeeld duidelik is in die redes wot Jean-Marc Ancian 

verstrek het vir sy toetrede tot die cabinet van Joxe in 1989. 

"Pierre Joxe est un parent par so femme. qui est une de mes cousines. et je le 
connaissais deja bien; c'etait un ami aussi depuis longtemps."3' 

"Who's Who in France. 
"H. Noell. La reaction contre les abus du favoritisme. Le Figaro, 7 September 1962; kyk oak no Alain 
Decoux. Le Tapis Rouge, Parys: Perrin, 1992. p. 144. 
"Jacques Berthomeau, Persaanlike anderhaud. Ministerie van Landbou. Parys. 18 April 1989 (kyk no 
Aanhangsel l ). 
'°Noell. La reaction contre les abus du favoritisme; Phinppe Guilhaume. Lettre ouverte a taus /es 
Frarn;:ais .... pp. 103-106. 
31 Le Monde. 16 Mei 1989. 
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Soos vroeer gestel, word door dikwels aangevoer dot die ooreenkomste in die 

agtergrond van hoevlakstaatsamptenare in cabinets en in die staatsdiens. 

soos in die geval van directeurs. 'n samehangende houdlng en beleid, moor in 

die besonder 'n soort 'komplot' tot gevolg het. Die soortgelyke agtergronde 

van hoevlakstaatsamptenare is potensieel voordelig vir hulle loopbane. Hulle 

word groot in 'n milieu waar hulle kontakte opbou. 6f deur familieverbintenisse, 

6f deur opvoeding, wot hulle loopbane waorskynlik sol bevorder. Enige 

samevloei van houding as gevolg van soortgelyke sosiale en opvoedkundige 

agtergronde moet egter ook gesien word in die lig van die konflik wot uit 

professionele ervarings en politieke verbintenisse ontstaan. Dit kan afgelei word 

wanneer die houdings en verbintenisse van cabinetslede wot hul opleiding by 

die Ecole Nationale d'Administration deurloop het. oorweeg word. Door moet 

voorts aanvaor word dot 'n tipiese cabinetslid deeglik gebruik maak van elke 

moontlike informele kanaaL en alle kontakte wot hy opgebou het en 

vriendskapsbande wot hy gesmee het, so goed as moontlik benut. 

6.7 INVLOED VAN DIE ECOLE NAT/ONALE 

D'ADMINISTRATION 

Door is 'n toenemende aantal rekrute vir die cabinets elke jaor. wot hul 

opleiding by die Ecole Notionale d'Admlnistration ondergaan het. Hoewel 

Chirac. soos in hoofstuk vyf vermeld is, die sogenaamde troisieme voie32 wat 

aan die begin van die sosialistiese regering ingestel is, in 1986 afgeskaf het, het 

die regering dit daarna weer ingestel omdat hulle van mening was dat L 'ENA 

oopgestel moet word om sodoende weg te beweeg van die eng en sterk 

Parys-gebaseerde werwing en omgewing. 

In 1960 was twaalf persent van alle cabinetslede vanaf L'ENA afkomstig, teen 

1969 was dit vyf en dertig persent. in 1988 twee en veertig persent. en in 1991 

veertig persent. Die groei het aanleiding gegee daortoe dot 'n toenemende 

aantal hoevlakstaatsamptenore hul opleiding by L 'ENA deurloop het, veral as 

gevolg van die groeiende prestige van L 'ENA. Dit is merkwaardig in die lig van 

die feit dat. soos reeds aangedui, L'ENA eers in 1945 sy beslag gekry het. 

As daar egter in ag geneem word dot die gemiddelde dienstermyn van 'n 

administrateur nagenoeg vyf en dertig jaor is, is die persentasie 

"Kyk no punt 5.4 in hoofstuk vyf. 



Hoofstuk 6 Bladsy207 

staatsamptenare vanuit L'ENA in die hoer echelons (range) van die 

staatsdiens, nog steeds relatief laag. Die belong van L'ENA ten opsigte van die 

voorsiening van lede van cabinets, sol dus in alle waorskynlikheid toeneem."' 

Door word dikwels aangevoer dot die studente van L'ENA 'n soort 

'tegnokratiese mafia' uitmaak, wot die administrasie, veral cabinets, ingepalm 

het en sodoende 'n nuwe magsbasis daorgestel het. Om hierdie redes is dit 

belangrik om in gedagte te hou hoe die omgewing van L 'ENA sy voormalige 

studente in hul hoedanigheid as lede van cabinets rook. 

Soos door in die vorige hoofstuk aangedui is, was die stigting van L'ENA 'n 

poging om die Franse staatsdiens, wot as gevolg van die bestaan van 

bepaalde corps verdeeld was, te verenig. Hierdie doel is egter steeds nie bereik 

nie, aangesien door nog steeds verdeeldheid tussen die grands corps en die 

ander afdelings van die administrasie is. 

Gedurende die twee jaor wot studente klasse aan L 'ENA bywoon, Is door sterk 

mededinging om die boonste posisies op die finale lys in te neem. aangesien 

hierdie posisies, veral in die lig van die feit dot door nie veel loopbaanmobiliteit 

in die administrasie is nle, gewoonlik die student se hele loopbaan bepaal. 

Door is dus by die voltooiing van hulle studietermyn reeds 'n aansienlike 

afstand tussen die graduandi wot bestem is vir die grands corps en die res. 

Chenot het hierdie verskynsel reeds in 1967 in sy werk Etre Ministre beskryf: 

·sous la v•, 'Grand Corps' se sont soutenus par le filet de l'ENA. Ce n'est pas un 
gang c'est un reseau d'anciens sieves. Contrairement aux loups ils se devorent 
porfois entre eux, ma is seulement dons le cos de necessite . .. Les autres 
apparemment ne travaillent pas dons la joie et semblent n'arriver aux sommets 
qu'a travers des buissons d'epines. Leurs plus cruels adversaires sont d'anciens 
camarades de promotion que le mauvais sort a fait echouer dons les services. 
Toute leur vie ces infortunes - ils sont bon an mal an soixante sur quatres-vingts 
regardent 'Grands Corps' avec une amertume profonde. Foute d'un point
affecte 6 vrai dire d'un gros coefficient le fleuve posse entre eux. lls restent sur 
le sable et regardent evoluer la nef austere de 'Grands Corps' vers les 
honneurs et Jes profits.""' 

Door is dus reeds by die voltooiing van hulle studies potensiele verskille, jaloesie 

en konflik onderling tussen studente van L'ENA. Hierdie konflik kan toeneem, 

sodra die oudstudent horn in 'n administratiewe pos bevind. Door is ook 

verskille tussen geslagte oudstudente afkomstig van dieselfde opvoedkundige 

"Kyk na punt 5.4 in hoofstuk vyf. 
"Bernard Chenot. Etre Ministre, Parys: Pion. 1967. p. 80. 
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instelling, moor hulle identifiseer waorskynlik min of glad nie met mekaor nie, juis 

as gevolg van ouderdomsverskille.35 

Sodra die enarques poste in die staatsdiens inneem, verbind hulle hulle dikwels 

tot 'n bepaalde ministerie of direction (soms bring 'n administrateur civil sy hele 

loopbaan in een direction deur) en rook hulle verstrengel in administratiewe 

botsings, byvoorbeeld tussen die minister van Finansies en die ender ministeries, 

die verskillende tegniese ministeries, en selfs tussen die verskillende directions in 

een ministerie. Rouban dui aan dot: 

"Les optiques traditionnelles continuent de predominer parmi beaucoup 
d'anciens eleves de !'ENA. Generalement specialises ils finissent par adopter Jes 
vues parcellaires de leur secteur d'activite ... "36 

Tolle enarques bevind hulle dus soms openlik in konflik met die wot saam met 

hulle opgelei is." 

Navorsing dui daorop dot die ekonomiese waordes wot by L 'ENA oorgedra 

word - die ontwikkeling van nuwe beplanning en teoriee oor ekonomiese 

concertation (onderhandeling)38 
- in die algemeen verdwyn sodra die enarque 

'n administratiewe omgewing betree. Een directeur in die Ministerie van 

Gesondheid het gese dot die administrateurs civils in sy ministerie wot hul 

opleiding aan L 'ENA deurloop het, gewoonlik dieselfde prioriteite en 

vooroordele aan die dog le as die ander staatsamptenare in hul directions. 

Hulle het geen gevoel vir "/e Plan" getoon nie en was ook niks meer begaan 

oor 'die gesondheid van die volk' ('n lae prioriteit in die Ministerie van 

Gesondheid!) as die ander staatsamptenore in hul directions nie. Hulle was 

eerder begaan daoroor dot hul direction meer mag moes verkry, en meer geld 

van die Ministerie van Finansies moes ontvang.39 

Dit mag no 'n kras oordeel klink, moor dit verteenwoordig waarskynlik 'n 

regverdige beskrywing van die realiteite wot in die administrasie geld. Dit is 

egter ook waor dot L 'ENA daorin geslaag het om onder sekere 

omstandighede 'n eensgesindheid en 'n 'gemeenskaplike denkwyse' onder sy 

vroeere studente tot stand te bring, deur gedeelde agtergrond en opleiding. 

"Isabel Boussard. Persoonlike onderhoud. Fondatlon Nationale des Sciences Politiques, Parys, 10 
Mei 1989 (kyk no Aanhangsel 1). 
36Luc Rouban. Les cadres superieurs des administrations soclales et la politique de modernisation 
administrative, Revue Franr;;aise des Affaires Socia/es, 47(3). Julie/ Augustus 1993, p. 14. 
"Jean-Francois Kessler. L'influence de l'ENA sur la renovation de !'administration et ses limites, 
Tendances et Volontes de la Societe Franr;;aise. 66. 1966; kyk oak no Jean Massot. L'Arbitre et le 
Capitaine. Parys: Flammarion. 1987, p. 66; kyk no punt 5.4. 
38Kyk no die Glossarium. 
"Directeur, Persoonlike onderhoud. Ministerie van Gesondheid, Parys, 16 Mel 1989 (kyk no 
Aanhangsel l ). 
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Hoewel lojaliteit teenoor 'n corps of teenoor 'n direction mag oorheers, kan die 

band wot door deur L 'ENA gesmee is, tog belangrik wees. In gevalle waar 

staatsamptenare nie oor 'n sekere beleidsbesluit ooreenkoms kan bereik nie, 

kan die kontak tussen hulle tog gladder verloop as gevolg van hulle historiese 

verbintenis met L 'ENA soos as volg aangedui word: 

"elle [(l'ecole)) a reussi a creer un certain langage commun dons 
I' administration, uncertain esprit de corps, meme s'il est battu en breche par 
I' esprit de boutique."" 

Hierdie geleentheid vir dialoog wot deur gemeenskaplike opleiding geskep 

word, is veral belangrik in die geval van cabinets waar elke moontlike informele 

kontak benut moet word. Hoewel dit waarskynlik in hierdie opsig meer voordele 

inhou om aan 'n corps te behoort, moet die belangrikheid van L'ENA nie 

onderskat word nie. 'n Conseiller technique wot in die cabinet van die minister 

van Landbou gewerk het. het gese dot as hy inligting moes inwin vir 'n 

arbitrage (arbitrasie) vir die eerste minister se cabinet hy heel eerste die cour 

des comptes, die corps waaraan hy behoort, se annuaire (jaarboek) sou 

raadpleeg om vas te stel of hy nie 'n corpskollega in 'n strategiese posisie ken 

wot horn kan bystaan nie. As dit nie slaag nie, sol hy uitvind watter van sy 

camarades de promotion (studente wot dieselfde jaar gegradueer het) van 

L 'ENA moontlik kan help." 

'n Voorbeeld van die uitwerking van L'ENA op die bande tussen cabinetslede 

is beskryf deur 'n directeur adjoint de cabinet (adjunk-direkteur van die 

cabinet) wot in konflik met die direction generale des imp6ts (uitvoerende 

direktoraat van belasting) was. Hy is self nie aan L 'ENA opgelei nie en het dit 

dus moeilik gevind om tot die sous-directeurs by imp6ts deur te dring (hulle het 

'nie dieselfde tool gepraat nie'), moor hy het die probleem opgelos deur een 

van die conseil/ers techniques, 'n oudstudent van L'ENA, te vra om die saak te 

hanteer. Die probleem is binne enkele dae opgelos deur noue samewerking 

met voormalige L 'fNA-kollegas, by imp6ts sowel as in die cabinet van die 

minister van Finansies." 

'°Rouban. Les cadres superleurs des administrations sociales .. ., p. 15; kyk ook no Anonlem, Lettre 6 
un ami Anglais: Sur l'ENA. La Revue Administrative, 25(4). 1972. pp. 372-376: Marc Bouteiller. L'ENA. 
Politeia, 5(1), 1986, pp. 50-51. 
"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud. Ministerie van Landbou. Parys, 30 Januarle 1987 (kyk 
no Aanhangsel l ). 
"Dlrecteur adjoint de cabinet Persoonlike onderhoud, Ministerie van Naslonale Opvoedlng, Parys, 
19 Desember 1991 (kyk na Aanhangsel l). 
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Die meeste directeurs de cabinet (direkteure van cabinets) besef dot dit 

belangrik is om lede met 'n L'ENA-agtergrond in hul cabinet in te sluit." 'n Hele 

aantal van hulle het die samestelling van 'n span omskryf as die vind van 'n 

balans tussen enarques en nie-enarques, asook tussen die lede van die 

verskillende corps onderling. Selfs ministers wot nie die voordele van L 'ENA insien 

nie. word nou genoodsaak om voormalige studente in hul cabinets te he. 

Marcellin, wot byvoorbeeld aan die begin van die Vyfde Republiek teesinnig 

was om enarques in sy cabinette he. is later deur party van die senior lede in sy 

span oortuig hoe noodsaaklik dit is."' Giscard d'Estaing en Jospin in hulle ampte 

as ministers van Finansies en van Nasionale Opvoeding, aan die ander kant. 

het verkies om so te se hulle hele cabinets te vul met lede wot van L 'ENA 

afkomstig is. 'n Lid van Jospin se cabinet het aangevoer dot beleidsamehang 

in die span hierdeur in die hand gewerk is.45 

Die verspreiding van studente tydens 'n tipiese in name van L 'ENA word in 

Tabel l hierna weerspieel. Dit dui aan dot die staatsamptenare wot in een 

inname van L'ENA opgelei is, teen 1987 nle net dwarsdeur die administrasie 

voorkom nie, moor dot sommige van hulle ook poste in hulle ministerie of corps 

beklee waarby die cabinet gewoonlik betrokke Is. Lede van vorige innames sol 

teen die tyd hoer poste in die administrasie beklee."' 

Door moet egter onthou word dot 'n gedeelde agtergrond en opleiding by 

L 'ENA nie altyd kompromiee tot gevolg het nie. Faktore soos administratiewe 

verbintenisse (reeds omskryf) en persoonlike, politieke en professionele 

mededinging tussen die wot poste in cabinets gekry het en die wot nog in die 

administrasie is, kan die bande wot tydens studentejare gesmee Is. verdring. 

Ten spyte hiervan, kan dit onder sekere omstandighede, veral tussen 

cabinetslede, 'n belangrike kohesiemiddel wees. 

"As door in ag geneem word watter belangrike rel L'ENA in die opleiding van staatsamptenare 
vervul. kan hierdie toedrag van sake tans kwalik vermy word, dis te se as die minister wel 'die spel 
met cabinets wil speel'. 
"Bernard Goumay. Un Groupe dirigeant de la societe franc;:aise: Les grand fonctionnalres. Revue 
Fran<;:oise de Science Polltique, 14(2), April 1964. p. 223. 
"Jose Freches. Voyage au Centre du Pouvoir, Parys: Jacob. 1989. pp. 180 & 262: Dlrecteur adjoint 
de cabinet. Persoonlike Onderhoud. Minlsterie van Nasionale Opvoedlng. Porys, 19 Desember 
1991. 
"In die algemeen het cablnet~ede te doen met directeurs en sous-directeurs (hoewel hlerdie vlak 
in die Ministerie van Finonsies dikwels tot die van chef de bureau verloag word). Cablnet~ede het 
egter soms op 'n informele grondslag met chefs de bureauxte doen, as hulle hulle persoonlik ken. 
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TABEL l 

VERSPREIDING VAN DIE 1987-INNAME VAN DIE 
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 

INSTELLING AANTAL PLEK 

Landbou, Nywerheld, Flnansles (2), Gesondheld. secretariat 
CABINETS 12 general de fa pr8sldence (2), secretafres d'f!Jtot van 

Behuising, Beplonning en verbonde aon dJe Eerste Minister 

2 conseil d'etat 

l cour des comptes 
CO~PS 

6 corps diptomatique 

4 sous-pr6fets In die corps pretectoral 

8 
Mlnisterle van Finansles (4 chefs de t>ureaux, l sous<Jlrecteur, 
2 odministroteurs clvl/s, 1 charge de mission In versk!llende 

SENTRALE directions) 

STAATSDIENS 3 Mlnlsterle van SosloJe Aangeleenthede ( l dlrecteur adjoint, 
1 chef de bureau. l conselller technique) 

3 chefs de bureaux (B!nnelandse Sake, Nasiona!e Opvoedlng 
en Handelsvloot) 

ADMINI· l lld van die consel/ economlque et social 
STRATIEWE 

INSTELLINGS l dlrecteur van novorsing In 'n landbOukundige sentrum 

DIE POLITIEK l depute (onafhankllke republlkeln) 

PRIVAAT· l in die Credit Natrona/ SEKTOR 
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Soortgelyke verbintenisse is merkbaar tussen staatsamptenare wat hul 

opleiding aan die Ecole Polytechnique ontvang het en die wat instellings soos 

die Ecole Nationale du Genie Rural bygewoon het. Daar word ook deur 

sommige cabinets\ede wat deur hierdie skole opgelel is. aangevoer dat hierdie 

verbintenisse, veral in die geval van die Ecole Polytechnique, sterker is as die 

bande tussen voormalige L 'fNA-studente. Die skrywer kon egter geen bewyse 

wat hierdie aanname staaf, opspoor nie. 

6.8 OUDERDOM BY TOETREDE TOT 'N CABINET 

Soos in label 2 hierna aangedui word, is die meeste cabinefslede in die Vyfde 

Republiek tussen dertig en vyftig jaar oud. Daar was slegs agt wat voor die 

ouderdom van vyf en twintig tot 'n cabinet toegetree het. Sulke jong lede Is 

gewoonlik aangestel vir 'n spesifieke doel, meestal navorsing, en nie soseer as 'n 

kommunikasiekanaal vir die minister in die politieke en administratiewe stelsel 

nie.47 

"Hugues Wilhelm, Persoonlike onderhoud. Ministerie van Nasionale Opvoeding. Parys. 5 Februarie 
1987 (kyk no Aanhangsel 1 ). 
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TABEL 2 

OUDERDOM 
VAN LEDE BY TOETREDE 

TOT 'N CABINET 

OUDER- AANTAL % VAN DIE584 
DOM BEKENDE GEVALLE 

20-29 35 6,0 

30-39 252 43, l 

40-49 227 38.8 

50-59 62 10.6 

80 60 8 1.4 
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Gevalle soos die van Hugues Wilhelm. wot aan die begin van 1986 in die 

ouderdom van twee en twintig jaar lid van die cabinet van Monory geword 

het kom selde voor. want dit word al hoe meer noodsaaklik vlr jong 

cabinetslede om eers die opleiding van L 'ENA te deurloop en daarna minstens 

vier jaar in die administrasie deur te bring, voordat hulle lid van 'n cabinet kan 

word. 

Wilhelm het die toetredingseksamen van L 'ENA geskryf en gedruip. Hy het toe 

die attache d'administration (administratiewe verteenwoordiger) in die 

Ministerie van Finansies geword, en terwyl hy in die betrekking werksaam was, 

washy 'gelukkig' genoeg om voorgestel te word as kandidaat vir die pos van 

conseil/er technique parlementaire in die cabinet van Monory.'" 

Hoewel die groep baie klein in getal is. is dit waarskynliker dot akademici op 'n 

vroee ouderdom tot cabinets sol toetree as enige ander groep. Bucard. 'n 

navorsingsassistent by 'n universiteit. het byvoorbeeld in die ouderdom van vyf 

en twintig lid geword van Schumann se cabinet. 49 

"Wilhelm, Persoonlike onderhoud. 1987; dit het in die onderhoud na vore gekom dot Wilhelm uit 'n 
geslene 'polltieke' famille kom en direkte bande met Raymond Aron. 'n bekende Franse fllosoof 
en okademikus. het. 
"Anoniem. Lettre 6 un ami Anglais. p. 374. 
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Die aantal persone wot n6 die ouderdom van vyftig lid van 'n cabinet word, is 

ook nie groot nie. Staatsamptenare van die ouderdom beklee reeds in die 

algemeen 'n hoe betrekking in die staatsdiens, waarskynlik 'n interessanter pos 

met meer verantwoordelikhede as wot 'n pos in 'n cabinet sou kon wees. Dit is 

reeds vroeer aangedui dat die gevoel bestaan dat cabinetsaktiwiteite fisies 

meer uitdagend is en dot jonger persone dus meer geskik is vir die posisies. Die 

wot laat in hul loopbaan eers tot 'n cabinet toetree, beklee gewoonlik 6f 'n 

toppos 6f hulle is persoonlike vriende van die minister.50 S6 het Jacques Aubert 

in die ouderdom van sestig, lid geword van die cabinet van Frey. Hy het die 

pos van directeur de cabinet van die Ministerie van Binnelandse Sake 

aanvaar, 'n pos wot algemeen beskou word as een van die moeilikste en 

verantwoordelikste van alle cabinetsposte. Brandin, wot een en sestig jaar oud 

was toe hy in 1961 tot die cabinet van Malraux toegetree het, was 'n jarelange 

vriend van die minister en het aanvanklik in 1945 reeds vir horn gewerk, toe hy 

die minister van lnligting was. Op dieselfde wyse het Paul Legatte, in die 

ouderdom van vyf en sestig jaar, lid geword van die cabinet van Mitterand - as 

charge de mission aupres du president(persoonlike assistent van die president), 

'n pos wot in hierdie geval baie n6 aan die president se hart gele het.5' 

Kritici voer dikwels aan dot lede van cabinets deur die loop van die Vyfde 

Republiek al hoe jonger word. 52 Dit is egter nie die geval nie: die gemiddelde 

ouderdom vir 1981 sowel as vir 1991 is volgens bevindinge tussen een en veertig 

en twee en veertig jaar.53 Daar moet egter daarop gelet word dot, ten opsigte 

van diegene wot in werklikheid die meeste invloed in die cabinet het, hierdie 

gemiddelde ouderdom effens misleidend mag wees. Dominique le Vert 

bespreek die punt wanneer hy kommentaar lewer op Siwek-Pouydesseau se 

ontleding van die ouderdomme van cabinetslede: 

"Ce chiffre de 42 ans. qu'elle aurait corrige ailleurs si elle en avail eu la 
possibilite, est extremement trompeur parce qu'il faut tenir compte d'un certain 
nombre de 'vieux serviteurs' qui suivent traditionnellement les ministres. Ifs ne 
jouent pas toujours un role tres important et leur age est relativement eleve. II y 
a aussi les directeurs de cabinet qui relevent I' age moyen. Mais les elements les 
plus utiles, les plus actifs et aussl les plus vises dons les critiques des cabinets 
ministeriels, c' est-a-dire les conseillers techniques et les charges de mission qui 

50Lede van cabinets, Persoonlike onderhoude, Parys, 1987, 1989 & 1991 (kyk no Aanhangsel 1). 
"Paul Legette. Persoonlike onderhoude, Parys, 27 Januarie & 3 Februarie 1987: hy het in 1987 die 
amp van mediateur de la Republique in Frankryk beklee (kyk no Aanhangsel l en Voorstelling 3). 
"Door moet daarop gelet word dot die soort kritiek gewoonllk afkomstlg Is van dlrecteurs in die 
sentrale staatsdiens, wot natuurlik nie graag bevele ontvang van persone wot Jonger as hulleself Is 
nle. 
"Luc Rouban, Les cadres superieurs de fa fonction pub/ique .. ., pp. 74-76; hy kom tot 'n soortgelyke 
gevolgtrekking. 
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sont reellement les moteurs des cabinets ministerlels sont tres jeunes ou 
relativement jeunes. Le probleme des cabinets ministeriels tient bien a cela. •54 

Die feite dui daarop dot Le Vert se gevolgtrekking, dot bale van die ouer 

persone in die cabinets 'n relatief onbelangrike rol daarin vertolk, korrek is. Door 

moet egter twee toevoegings gemaak word. Eerstens Is daar sommige jong 

cabinetslede wot nie die werk onder die knle kry nie, omdat hulle nie genoeg 

administratiewe ervaring het nie en wot gevolglik ook 'n onbelangrike rol in die 

span speel. Tweedens is die directeurs de cabinet (gemiddeld agt en vyftig 

jaar oud) nie net gewoonlik ouer as die gemiddelde cabinetslid nie, maar het 

hulle ook gewoonlik meer invloed. 

Die verskil in gemiddelde ouderdomme kan verklaar word aan die hand van 

die loopbaanpatrone van cabinetslede, die corps waartoe die lede behoort 

het en, in 'n sekere mate, die wense van die minister. Aangesien die meeste 

mense in 'n sekere tydstip van hul loopbane in 'n cabinet dien, sol hulle 'n 

gepaste oomblik kies om by 'n cabinetaan te sluit. aangesien daar maniere is 

waarop hulle dit rugbaar kan maak dot hulle in 'n cabinetspos belangstel. ten 

spyte daarvan dot die meeste cabinetslede se poste vir hulle aangebied word 

omdat die directeur de cabinet of die minister hulle as gepaste kandldate 

beskou. Hierdie twee faktore verklaar waarom die meeste cabinetslede tussen 

dertig en vyftig jaar oud Is wanneer hulle tot 'n cabinet toetree. Die 

gemiddelde ouderdom by toetrede vir lede van die grands corps waar daar in 

'n relatief kort tydperk 'n verskeidenheid administratiewe ervaring opgedoen 

kan word, is ietwat laer as die totale gemiddelde ouderdom in die geval van 

cabinets, Gedurende die Vyfde Republiek was die gemiddelde ouderdom by 

toetrede tot 'n cabinetvir lede van die conseil d'etatagt en dertlg jaar, die vir 

lede van die cour des comptes ses en dertig, en die vir die ingenieurs des pants 

et chaussees, wot meer tyd in die administrasie moet deurbring voordat hulle 

uitgenooi word om by 'n cabinet aan te sluit. vier en veertig jaar oud.55 

Party ministers verkies om hulle met jong staatsamptenare te omring. Toe 

Giscard d'Estaing byvoorbeeld in 1962 in die ouderdom van ses en dertig jaar 

die beheer van die Ministerie van Finansles oorgeneem het. was die meeste 

lede van sy span in hul vroee dertigs. Ander ministers verkies weer die voordeel 

"Dominique le Vert, (Directeur General de /"Administration et de la Fonction Publique). Persoonlike 
onderhoud. Ministerie vir die Staatsdiens en Administratiewe Hervorming, Parys, 6 Februarle 1987 
(kyk no Aanhangsel 1); Le Vert was vier jaar lank directeur de la fonction publique wot daartoe 
gelei het dot hy 'n vurige kritikus van cabinets (veral hul administratiewe aktiwtteite) is; kyk ook no 
Siwek-Pouydesseau. Les Personnels de direction des Ministeres, pp. 40-42. 
55Rouban, Les cadres superieurs de la foncffon publique .. ., pp. 89-96; kyk ook no Siwek
Pouydesseau. Les Personnels de direction des Ministeres, p. 40. 
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van ouer persone met 'n wye verskeidenheid administratiewe ervaring. 

Mitterand se cabinet het byvoorbeeld grotendeels bestaan uit persone bo 

veertig, en baie van die lede was ouer as vyftig, 56 soos die reeds gerioemde 

geval van Legatte. 

6. 9 VORIGE ERV ARING VAN CABINETSLEDE 

Die meeste lede van cabinets het reeds tien tot vyftien jaar ervaring in die 

staatsdiens (of in 'n vorige betrekking) voordat hulle tot 'n cabinet toetree. Die 

ervaring is 6f geheel en al in hulle corps of ministerie, 6f in verskeie dele van die 

staatsdiens opgedoen. Langlois, 'n administrateur civil wot in die cabinets van 

Baumgartner en Giscard d'Estaing, albei ministers van Finansies, gewerk het, 

het byvoorbeeld sy hele loopbaan tot in daardie stadium in die direction de la 

dette publique (direktoraat van openbare skuld) in die Ministerie van Finansies 

deurgebring. Hier het hy gevorder tot die pos van sous-directeur voor sy 

toetrede tot die cabinet, en het kort nosy vertrek in 1963 directeur de la dette 

publique geword. Langlois se loopbaan vorm 'n kontras met die van Marcade, 

'n conseil/er in die cour des comptes wot van 1963 tot 1966 in die cabinet van 

Fouchet werksaam was. Hy is vanaf 1945 van sy corps gesekondeer, waarna hy 

agtereenvolgens aan die sekretaris-generaal van die Raad vir Sosiale Voordele, 

die Ministerie van Franse Oorsese Gebiede en, as finansiele direkteur, aan die 

Sentrale Organisasie vir Ekonomiese Samewerking verbonde was. Hy het ook, 

tydens die Vierde Republiek, as directeur de cabinet vir 'n secretaire d'etat in 

die Ministerie van Binnelandse Sake gewerk.57 

Legatte, 'n lid van die conseil d'etat, het 'n veelsydige akademiese en 

administratiewe loopbaan gehad voordat hy tot Mitterand se cabinet 

toegetree het. Benewens hierdie pos, het hy ook op drie ander geleenthede in 

'n cabinet gedien. Hy is ook 'n lid van die conseil constitutionnel. Nadat hy 

Mitterand se cabinet verlaat het is hy as mediateur de la Republique 

(Ombudsman van die Republiek) aangestel. Voorstelling 3 verskaf 'n 

uiteensetting van sy loopbaanontwikkeling. 

"Siwek-Pouydesseau, Les Personnels de direction des Ministeres. p. 40; Le Monde. 6 Desember 
1972; L 'Expansion, 163. Desember 1989. 
"Pierre Birnbaum, Les sommets de J'Etat: essai sur /'elite du pouvoir en France, Parys: Le Seuil. 1977, 
pp. 192 & 196. 
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Die ervaring van lede van cabinets het tot dusver twee voordele ingehou. Ten 

eerste is hulle bekend met informele hierargiee, die sleutelpunte in 

besluitnemingsprosesse, kortpaaie om sake ten uitvoer te bring, en die 

verskillende magskringe wot tipies is van alle organisasies in sekere dele van die 

staatsdiens. Ten tweede het hulle dikwels maklike toegang tot sekere dele van 

die staatsdiens. Hoewel administratiewe verhoudinge tussen die lede van 

cabinets en hulle vroeere administratiewe kollegas in die konteks van cabinets 

tog in 'n mate wissel, bly daar nietemin in bepaalde gevalle tog 'n sekere 

'klimaat van vertroue' voortbestaan. Die omvang van hierdie voordele kan 

beter beskou word in 'n ontleding van die verskillende groepe waaruit cabinets 

bestaan. 

TABEL3 

PROFESSIONELE AGTERGROND VAN LEDE VAN DIE 
MINISTERIELE CABINETS GEDURENDE DIE VYFDE 

REPUBLIEK 

%walln 'n 
BEROEP AANTAL % verwante 

mlnlsterle werk 

GRANDS CORPS 

ln•e•c•on d•• finances 67 7 2 ....... }.~,?. ............ . 
~ili61f?'~lQt:::::::::::·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .... ·.·.·.·· .. ·· .. ·.························•-•••••••H•••••• .............. Si' ..................... s:·5 .. . 
Coiu des comptes ........................... _ .................... ij9···--···--···· ·······~;:-3 .... . ................ ________ ___ 
CO;p§""Qi6i'8£iOCOf"""'".............. ...---------..... "'iT5""(3i·--p;~f9"fS ...... i.2."3" .............. 20]_ ....... .. 
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A"inbCiS"SOd&i.if'S';·eo;ps·diPiOnlatiCjijS·eno;;a-:···· .. · ........ P.!.~~~J. ........ ....... ifi""""'' ............ 4·3:5·-···-·· 
kolonlale admfn/$froleun 

ANDER STAATSAMPJENARE 
............................................................................................ -- _______ ,,, ........................... ____ _ 

~9~.~g-~~-1.! .. '.~-~--- ................................................................................ ~-~ .... -- ·------~:~-""' '""""""7"[('.j""'""""""" 
~9t~9.!?.~.1.! .. '.!:_ .............. . 
dltmtn~.t!':ff!..12!.¥.¥.« ............................................... 6<r .... _ ..... ·······:774···· .. · ............ 62:7 ............ . 

!:~~~(~i~i=?e~:~~:~!.:f~~~~~~~~;:~~~?~::~;.~~l.::::::::: ::::::::::::::~~:::::::::::: :::::::~~~::::::: ::::::::::::1-*-~~::::::::::::: 
rr8$ori9rs pqyeurs QAA!!!rmnc & confldlBLJll 6 0,6 69.0 

.'?..!~~!BY.?f.......................... . ...................................................... T6'"'-·· ....... ~:1· .................. :!1"5:3 ........... .. 
~!!L~.~-~P..!!.~.~.i:!!!! .... Regters ....................................................... 39 .... - .... ·--····a:-2...... .. ......... 59:0 ............ . 

NIE·STAATSAMPTENARE 

Pollllcl (nasionaat) 11 1.2 26.3 

~~[~~!~!t~!~~?.~~~!~::~~:P.~~!&i:i~~!.~T.::::::::::::::::::::: ::::::::::::)~:::::::::::: ~~:~;:x::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~!!.i:!?.~.1.~-~~ .. ~ .. !:'.1.t9.~!!-~!.~ ..................... ___________ ................. ??. ______________ ?:~ ················-···· 
Dlrekleure van moatskappye 8 0,8 

-~~~~~;~~-r.~~~;,~w.~~~4~~~;~~:l;r~::~::==::=::::: -::~~:::::::~~::::--····=:: ·:::.:·:.r.r.:::::: .:::::::::::::::::::::::·::.··-~:·:. 
Onops.poorbaar2 98 ······nts--·· ................................. . 
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1 Hoewel hulle 1~nia~ deal von die $1ootsdiens ~ 

2 43 van die persona wot nle opga~or kon word nle. 11110$ mlncl9f as eeo jaor In 
dieris; ·n groat oontol van hlerdie groep he! os ottoche de cablnetQeWt1rk. 

100.0 
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Tobe! 3 toon aan hoe die personeel van 'n cabinet saamgestel is. Dit dui die 

professionele agtergrond van elk van die lede aan, asook die aantal 

staatsamptenare wat in 'n verwante ministerie gewerk het. Dit verwys 

byvoorbeeld na 'n sous-directeur van die Ministerie van Finansies wot in die 

cabinet van die minister van Finansies werk of 'n inspecteur des finances wat 

verskeie jare no die Ministerie van Sosiale Aangeleenthede gesekondeer was 

en wat in die cabinet van daardie ministerie werksaam is. 

Alie cabinets sluit lede van die grands corps in. 'n Ontleding van die 

bestaande cabinets in 1991 het aan die lig gebring dot uit sestien cabinets 

nege lede van die cour des comptes bevat het, elf lede van die conseil d'etat 

en elf lede van die inspection des finances. Soos daar in die vorige hoofstuk 

uiteengesit is, is 'n groat aantal lede van elke corps op enige gegewe tydstip 

gesekondeer en dwarsdeur die staatsdiens versprei. Die tendens is vir elk van 

die grands corps om 'n spesifieke chasse gardee in die stoatsdiens te beheer. In 

die geval van die inspection des finances, byvoorbeeld, is dit die meer 

finansieel georienteerde vlakke van die administrasie en veral die sleutelposte 

in die Ministerie van Finansies. In die geval van die conseil d'etat is dit gewoonlik 

die koordinerende instellings van die staatsdiens, soos die secretariat general 

du gouvernement, die direction general de la fonction publ/que en die 

maatskaplike ministeries. 

Lede van die grands corps geniet as cabinetsiede verskeie voordele. Ten eerste 

het die meeste van hulle reeds voor hul toetrede tot 'n cabinet ervaring 

opgedoen deur werksaam te wees in verskillende dele van die stootsdlens, wot 

vir hulle insig gegee het in die werkwyse van die stootsdlens en ook die 

geleentheid verskaf het om kontakte op te bou. Selfs die lede wot tot in 

daardie stadium slegs in die grands corps werksoam was, sol 'n goeie kennis 

van die odministratiewe stelsel he, aangesien die werk van die grands corps 

uiteraard deur die hele staatsdiens sny. Ten tweede sal hulle voordeel trek uit 

die feit dot hulle kollegas het in strategiese posisies in die staatsdiens en in 

ander cabinets. Die meeste van die lede van cabinets met wie door 

onderhoude gevoer is wat ult die grands corps afkomstig was, het aangevoer 

dot die feit dat hulle aan 'n corps behoort, hulle werk makliker maak, in die sin 

dot dit hulle informele kontakte in die staatsdiens gee. Die meerderheld het 

bygevoeg dat, hoewel lojallteit aan 'n corps nie 'n oplosslng vir die inherent 

konflikterende verhouding tussen 'n lid van 'n cabinet en 'n directeur van die 

sentrale administrasie is nie, dit tog die aanvanklike besprekings oor 'n 

probleem en begrip vergemaklik, veral in gevalle waarby inligtingversameling 
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betrokke is. Enkele lede van cabinets het ook gese dot die feit dot van die 

directeurs met wie hulle te doen het aan dieselfde corps as hulle behoort, soms 

moeilike situasies skep en hulle in die verleentheid steL maar dit was nie die 

algemene siening nie. Daar is ook bevind dot die esprit de corps onder lede 

van die consei/ d'etat sterker was as onder Jede van die ander twee grands 

corps. 

Die temperament en werkmetodes van lede van die grands corps maak hulle 

ook geskikte lede vir cabinets. Chenot beskryf waarom hy hulle as goeie 

medewerkers beskou: 

"Au ministre, ii opporte des notes, introduction, deux parties, conclusion: c'est 
clair, c'est bon, excellent meme. Collaborateurs irrempla<;:ables a ne pas mettre 
en contact avec I' air exterieur. La fonction du conseiller technique lui convient 
a merveille. Directeur, ii peut faire des ravages dons une popularite ministerielle 
que 'bons offices' a du mal a reparer." 58 

Lede van grands corps trek uiteraard groot voordeel uit die administrasie se 

agting vir hulle, wot gevolglik ook hul werk as Jede van cabinets vergemaklik. 

Soos uit label 4 gesien kan word, het die corps diplomatique en die corps 

prefectoral ook 'n aansienlike persentasie cabinetslede opgelewer: 8, 1 persent 

in die geval van die corps diplomatique en 12,3 persent in die geval van die 

corps prefectoral. Hierdie corps hou baie van dieselfde voordele in as die 

grands corps. Prefets en senior diplomate is in die besonder gewoonlik 

uitstekende directeurs de cabinet, diplomate op grond van hul kennis van 

protokol, en in die geval van lede van die corps prefectoral, van die 

administratiewe stelseL asook hulle aanvoeling vir 'politieke' sake. Sous-prefets 

beklee gewoonlik poste in cabinets wot meer polities van aard is - veral poste 

soos die van chef de cabinet en attache par/ementaire.59 Hulle dienstermyn In 

'n cabinet dien dikwels as aanloop tot 'n politieke loopbaan. Door was in die 

sestigerjare 'n toename aan oud-koloniale administrateurs in cabinets, 

aangesien poste in cabinets 'n goeie uitweg was vir oortollige staatsamptenare 

uit die kolonies. Hierdie groep het nou grotendeels uit die cabinets onttrek, en is 

opgeneem in die staatsdiens."' 

"Chenot, Eire Ministre, p. 81. 
"Die verskillende poste in cabinets word In hoofstuk agt beskryf. 
60Chnstian Vigouroux, Les Enjeux d'une reforms - Debat Revue Frani;;aise d'Administration Publique 
(Les Cadres Superieurs de la Fonctlon Publique), 70, April - Junie 1994, p. 222: Christian Vigouroux, 
Persoonlike onderhoud, Ministerle van Binnelandse Sake, Parys. 12 April 1989 (kyk no Aanhangsel l ). 
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TABEL 4 

MOBILITEIT VAN CABINETSLEDE 
TUSSEN CABINETS 

KATEGORIEE AA NT AL 

Diegene wot vlr een jaor of minder gedien het 257 

Diegene wot onder een minister in dieselfde 
ministerie gedien het 362 

Diegene wot In dieselfde ministerie moor onder 
verskillende ministers gedlen het 83 

Dlegene wot onder dieselfde minister moor in meer 
as een mln!sterle geef1en het 83 

Diegene wot in verskillende ministeries onder 
verskillende ministers gedien het 149 

Totaal 933 
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%VAN 
TO TAAL 
MINUS 

GROEP A 

53.4 

12.3 

12.3 

22.0 

100.0 

Benewens die lede van die grands corps, die corps diplomatique en die corps 

prefectoral, is meer as dertig persent van die lede van cabinets afkomstig uit 

die sentrale administrasie of die services exterieurs van die sentrale 

administrasie.61 Soos in Tabel 4 gesien kan word. het 'n hoe persentasie van die 

staatsamptenare in die cabinet van die ministerie waaraan hulle verbonde 

was, gedien. 

Die getal persone in elke cabinet wot uit /a maison (die populere term vir 'huis', 

wot ook gebruik word om 'n ministerie waar die lid as amptenaar oorspronklik 

aan verbonde was, aan te dui) afkomstig is, wissel no gelang van die 

behoeftes van die minister, ook in ooreenstemming met die magsposisie en 

tradisie van die ministerie. Die meeste ministers beskou dit as 'n voordeel om 'n 

sekere getal 'spesialis'-staatsamptenare in hul cabinets te he. Jeanneney was 

'n uitsondering op hierdie reel, en het geen staatsamptenare uit die ministerie 

in sy cabinet gehad toe hy in 1967 die minister van Sosiale Aangeleenthede 

geword het nie. Hy was van mening dot dit die gladde verloop van die 

ministerie sou belemmer. Hy was egter binne 'n poor maande deur 

"Door is inderwaarheid min staatsomptenare uit die seNices exterieurs In die cabinet. wat bydro 
tot die gevoel dat die diensteveld min prestige bled. en dit kan vir die cabinet nadele lnhou, in die 
sin dot dit voordelig is om kontokte in die streke te he .. 
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omstandighede genoodsaak om 'n aantal tegniese staatsamptenore uit die 

ministerie vir die cabinet te werf. 62 

In 'n 'kragtige' ministerie, soos die van Finansies, is bykans die helfte van die 

lede uit die services afkomstig. Die directeurs van die sentrale administrasie kies 

hoogs bekwame jong staatsamptenore wot so hoop hulle, die siening van die 

direction op cabinetsvlak sol verteenwoordig. In 'n tegniese ministerie, soos die 

van Nywerheid, hou dit vir die minister voordeel in om staatsamptenore ult die 

services in sy cabinet te he, aangesien hulle oor die nodige spesialiskennis van 

beleidsterreine en van die funksionering van die ministerie sol besklk. Om hierdie 

voordeel te benut en terselfdertyd die probleme te ontduik wot mag opduik 

wanneer staatsamptenore van die ministerie in diens van die cabinet is, mag 

die directeur de cabinet 'n staatsamptenaor kies wot in die ministerie werk, 

moor terselfdertyd effens los van die hierorgie staan. lnspecteurs, wot in die 

algemeen oor 'n deeglike kennis van die ministerie beskik en dikwels objektiewe 

insig in die doeltreffende funksionering van die ministerie het en wot teoreties 

gesproke nie die beleid van 'n spesifieke direction aanhang of van die 

ministerie afhanklik is vir bevordering nie, maak dikwels geskikte kandidate vir 

cabinets uit.63 

In ander gevalle word die cabinet gebruik as 'opleidingskool' waor jong 

staatsamptenore hulleself kan bewys. Dit is byvoorbeeld die gebruik om 'n 

aantal jong sous-prefets in 'n sekere stadium van hulle loopbane in die cabinet 

van die minister van Binnelandse Sake in te sluit, dikwels net voor 'n belangrike 

bevordering."' 

Die rol wot 'n persoon afkomstig uit /a maison in die cabinet speel, hang van 

die individuele staatsamptenaor, die tradisies van die ministerie en die struktuur 

van die cabinet of. Dit is voldoende om in hierdie stadium aan te dui dot die 

rol van 'dubbele agent' kompleks is, omdat die persoon dikwels 6f no die een 

6f no die ander kant neig. As die cabinetslid slegs vir die minister werk, terwyl hy 

die beleid van sy destydse direction verwaarloos, kan hy die direction waaruit 

hy afkomstig is van horn vervreem en wrywing veroorsaak. Moor as hy, aan die 

ander kant, optree as blote morionet van die direction, sol dit dalk tot 

62Siwek-Pouydesseau. Les Personnels de direction des Ministeres. p. 70; Jeanneney se cabinet het 
bestaan uit twee conseillers des affaires etrangeres. twee sous-prefets. 'n audlteur ult die conseil 
d'etat. 'n directeur adjoint ult Gaz de France, 'n charge de mission ult die Minlsterie van Buitelandse 
Sake en 'n conseilleruit die cour des comptes. 
63Siwek-Pouydesseau, Les Personnels de direcffon des Ministeres, pp. 72-76; Lede van cabinets, 
Persoonlike onderhoude. Ministerie van Finansies, Parys, 1987 & 1989 (kyk na Aanhangsel 1). 
"Slwek-Pouydesseau, Les Personnels de direction des Ministeres, p. 88. 
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voordeel van die direction wees, maar hy sol terselfdertyd 'n bykomende 

administratiewe vlak daarstel, wot die doeltreffende funksionering van die 

cabinet sol verhinder en in 'n sin die raison d'etre van die cabinet sol 

ondermyn. 

In werklikheid is dit moeilik vir 'n staatsamptenaar om nie bevooroordeeld te 

wees ten opsigte van sy destydse direction nie. Hy redeneer waarskynlik op 'n 

manier wot eie is aan die spesifieke direction en vind dit moeilik om nie van die 

preokkupasies van die direction bewus te wees nie. Dit hou nie noodwendig 

nadele vir die gladde funksionering van die cabinet in nie, aangesien 'n 

balans tussen kennis van die services en lojaliteit teenoor die minister · n 

meganisme kan wees om integrasie en meningsuitruilings tussen die ministerie en 

die cabinet te verseker. Hierdie balans kan bereik word, en word soms bereik, 

deur bekwame staatsamptenare met omsigtigheid te kies, en te voorkom dot 

die tutelle van hul destydse direction aan hulle gegee word. 

Staatsamptenare wot uit ander geledere as die ministerie in wie se cabinet 

hulle dien, afkomstig is. kom dikwels uit ·n aanverwante ministerie. 'n lngenieur 

des ponts et chaussees uit die Ministerie van Openbare Werke wot in die 

cabinet van die Ministerie van Nywerheld dien. is 'n goeie voorbeeld hiervan. 

Dit sou die voordeel inhou dot die staatsamptenaar die lede van sy corps (wot 

dwarsdeur die administrasie versprei is) sowel as sy destydse kollegas in die 

Ministerie van Openbare Werke ken. Omdat die Ministerle van Finansies 'n 

sleutelrol in die administratiewe stelsel speeL is daar in die meeste cabinets 'n 

paar lede van daardie ministerie teenwoordig, in die hoop dot die 

verhoudinge tussen die twee administrasies daardeur gladder sol verloop. 

Die persentasie nie-staatsamptenare wot in cabinets dien, is klein: dit beloop 

'n skrale vyf persent (onderwysers uitgesluit) van die totaal. Die lede wot uit die 

private nywerheidsektor afkomstig is. maak minder as twee persent van die 

totaal uit. Nyweraars en sakemanne stel oor die algemeen nie in die 

staats.diens belong nie. aangesien vergoedingspakkette nie so aantreklik is as 

in die privaatsektor nie. 'n Dienstydperk in 'n cabinet kan ook hulle verdere 

loopbaanontwikkeling negatief be'invloed. Die wot wel poste in cabinets 

aanvaar, is 6f ontnugter met die privaatsektor (en word aangetrek deur die 

kalklig van politieke mag), 6f wil graag 'n politieke loopbaan volg."" 

"F. de Singly & C. Th91ot. Gens du Prive, Gens du Public. Parys: Bordas. 1988. pp. 122-140. 
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Hoewel door min nie-staatsamptenore in cabinets is, kan hulle vroeere ervoring 

en kontakte in spesifieke omstandlghede en verskillende cabinets waordevol 

wees. Door blyk 'n hele aantal persone uit prlvaat en genaslonaliseerde 

nywerhede te wees wot op 'n deeltydse grondslag in cabinets diens doen.66 

Hierdie gevalle kan wissel van die nyweraor wot per geleentheid oor 'n 

spesifieke beleid geraadpleeg word, tot 'n direkteur van 'n genasionallseerde 

nywerheid wot 'ingebring' word om road te gee oor werkomstandighede en 

besoldiging in sy bedryf. Die administrasie aanvaar in die algemeen dot nie

staatsamptenore soms permanent in cabinets dien, moor dit mag wees omdat 

daar 'n beperkte aantal sulke gevalle is. Dit kom egter soms voor dot ander 

lede 'n cobinetslid uit die privaatsektor met wrewel bejeen. 

6.10 POLITIEKE VERBINTENISSE VAN CABINETSLEDE 

'n Studie van die politieke verbintenisse van lede van cabinets gedurende 

1987-1991 deur die skrywer, het aan die lig gebring dot die oorgrote 

meerderheid in 1987 die regse Gaulliste, en vanaf 1988 die Sosialiste ondersteun 

het, hoewel slegs 'n klein persentasie van hulle voor hul toetrede tot 'n cabinet 

aktiewe partylede was. 'n Aantal was ondersteuners van die Sentriste en die 

Republikeine, en die res was tussen die linkse en regse groepe verdeel. Daar 

was geen bewyse dot ondersteuners van die Parti Communiste Fran<;:ais (PCF) 

in cabinets ingesluit is nie. Dit blyk egter dot dit nie net die politieke affiliasies 

van 'n cabinetslld is wot bepaal of hy tot 'n cabinet toetree nie. Verskeie lede 

het dit in onderhoude bevestig deur aan te voer dot hulle politieke oortuiglngs 

nie bespreek is toe hulle by die cabinet aangesluit het nie. 

Die meeste van hulle het verklaor dot hulle by hul toetrede geheel en al 

apolities was, moor nadere ondersoek het aangedui dot hierdie bewerings 

dikwels die werkllkheid verdraai het. 'n Onderhoud met 'n dokter, wot In die 

cabinet van Claude Evin in die Ministerie van Gesondheld gedlen het, is 'n 

goeie voorbeeld hiervan. Aanvanklik het hy ten sterkste ontken dat hy enige 

politieke inklinasies het. Hy het gese dot hy • un homme scientifique" 

(wetenskaplike) is, wot horn slegs vir navorsingsdoeleindes en as gevolg van 

persoonlike belangstelling by Evin se cabinet aangesluit het. Later in die 

onderhoud het dit egter duidelik geword dot hy reeds vir 'n aantal jore 'n 

geesdriftige ondersteuner van die Onafhanklike Republikeine was. Toe Evin die 

"Siwek-Pouydesseau, Les Personnels des directions des ministeres, p. 94. 
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ministerie verlaat, het hy besluit - eintlik is door vir horn besluit - dot hy om 

politieke redes nie in die volgende cabinet sou dien nie.67 

Blykbaar is die politieke oortuigings van potensiele lede van cabinets in die 

meeste gevalle vooraf bekend aan die administrasie en die minister. Sekere 

persone weet ook dikwels dot hulle, hul tegniese kundigheid ten spyt, nie 

genooi sol word om in 'n bepaalde cabinet te dien nie. 'n Maitre de requetes 

in die conseil d'etat het byvoorbeeld verduidelik dot hoewel hy graag in 'n 

cabinet sou wou dien, hy nog nooit gevra is nie, omdat hy 'te links' is en nie 

bereid is om sy politieke oortuigings op te offer net om by die magstryd betrokke 

te kan rook nie.68 

Hoewel die meeste cabinetslede saamstem met die bree beginsels wot 'n 

minister huldig, het hulle tog soms 'n ander party ondersteun voordat hulle by 

sy cabinet aangesluit het, of hang hulle soms sekere persoonlike oortuigings 

aan wot afwyk van die van die minister se party. In 1987 was enkele van die 

lede van cabinets reeds gedurende die vorige regering in diens van Sosialistiese 

ministers. Soms verkies 'n minister om die politieke oortuigings of verlede van sy 

medewerkers nie in berekening te bring nie.69 Lautman en Thoenig illustreer dit 

aan die hand van die volgende voorbeelde. 'n Voormalige ambassadeur wot 

as conseiller technique in die cabinet van De Gaulle gedien het, het verklaar 

dot hy by sy toetrede tot die cabinet in 1962 openlik die Algerie Franr;aise

beleid aangehang het, en openlik krities was oor dele van De Gaulle se beleid 

in Algerie, moor dot dit nie sy toetrede tot die cabinet be'invloed het nie. Toe 

hy eers in die cabinetwerksaam was, het hy De Gaulle se beleid in 'n ander lig 

gesien en aanvaar. Baudouin, Pompidou se attache de presse het in 1965 vir 

Lecanuet gehelp met sy presidensiele veldtog, voordat hy 'n lid van Pompidou 

se personeel geword het. Pompidou het duidelik besluit om die feit te 

verontagsaam toe hy Baudouin gewerf het.'0 

Dit was nie noodwendig die geval dot cabinetslede wot 'n regse beleid steun, 

in die cabinets van Gaullistiese ministers sou dien, 6f dot die cabinets van 

Onafhanklike Republikeinse ministers noodwendig uit Onafhanklike 

Republikeinse ondersteuners bestaan nie, hoewel dit in die algemeen die geval 

was. 

"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud, Ministerie van Gesondheld, Parys, 4 Mel 1989 (kyk 
na Aanhangsel 1). 
"Le Monde. 19Desember1989. 
"Marie-Jose Frichement, Persoonlike onderhoud, Porys, 29 Januarie 1987 (kyk no Aanhangsel 1). 
'°J. Lautman & J-C. Thoenlg, Conflits internes et unite d'action: le cos d'une administration centrale, 
Socio/ogie du Travail, 8(3). 1966, pp. 305-306. 
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'n Sekere aantal persone in die cabinet van Chaban-Delmas het linksgesinde 

houdings aangeneem in nywerheids-, sosiale en vakbondkwessies, en sommige 

nie-amptelike lede het aan die linksgesinde Parti Socialiste Unifie (PSU) behoort. 

Door word beweer dot dit een van die redes is waarom die eerste minister en 

party van die president se personeellede, soos veral Juillet, so ongewild was by 

sommige groeperings in die Union pour la Defence de la Republique (UDR). Dit 

is interessant om daarop te let dot Nora en Delors gekritiseer is omdat hulle in 

Mendes-France se cabinet gedien het, terwyl die feit verdoesel is dot Jobert, 'n 

voormalige lid van die cabinet van Pompidou en minister van Buitelandse 

Sake, ook in Mendes-France se cabinet was (1954-1955). Sekere lede van 

Chaban-Delmas se cabinet het ook in bepaalde sake sterk regse oortuigings 

gehuldig. 71 

'n Conseiller technique wot in 1989 in Franc;:ois Guillaume se cabinet in die 

Ministerie van Landbou was, het verklaar dot hy 'n ondersteuner van die 

Rassemblement pour la Republique (RPR) is, hoewel hy in die algemeen met 

Guillaume se beleid saamgestem het. Dit is voorts beweer dot hy in die liberale 

vleuel van die Union pour la Democratie Franr;:aise (UDF) gedien het, moor hy 

was van mening dot sy persoonlike oortuigings hoegenaamd geen afbreuk 

aan sy lojaliteit teenoor die minister gedoen het nle. 72 

Cabinets in die Vyfde Republiek het in die algemeen heeltemal anders 

gefunksioneer as die 'politieke spanne' van die Derde Republiek. Dit blyk 

korrek te wees om te se dot, afgesien van lede wot 'n duidelike politieke 

funksie het om te verrig (soos byvoorbeeld chefs de cabinef), die verrigting van 

diens, lojaliteit teenoor die minister en administratiewe bekwaamheid dikwels 

belangriker is as die persoonlike politiek van die lede van die cabinet. Hierdie 

feit mag egter nie die politieke aard van die cabinets verberg nie, wot steeds 

uiteraard die wyse waarop lede van cabinets dink en optree, en hulle 

beskouings van die adm'1nistrasie, bepaal. 

Staatsamptenare wot wil vorder na hoer vlakke, moet op die een of ander 

tydstip van hul loopbaan onvermydelik met 'n minister saamwerk. Ander is 

eenvoudig daarvan oortuig dot dit belangriker is om in 'n cabinet te dien as 

om in die staatsdiens te werk. Veral lede van die inspeksie- en beheerofdelings 

is van mening dot hulle werk in 'n cabinet meer positief en doelgerig is. Ten 

"Lautman & Thoenig. Conftits internes et unite d'action .. ., pp. 305-306. 
"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud, Ministerie van Londbou, Porys, 30 Jonuorie 1987 (kyk 
no Aonhongsel l ). 
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slotte is 'n toegewydheid aan die etiek van openbare diens soms ook 'n rede 

waarom iemand met 'n minister saamwerk. 

Staatsamptenare is dikwels sterk daarteen gekant om in die openbaar polities 

getipeer te word. Die politisering van cabinets is in 'n groot aantal gevalle niks 

anders nie as om met 'n politikus 'n kompromie aan te goon. 

6.11 SAMEVAlTING EN EVALUERING 

In hierdie hoofstuk is die opleiding en agtergrond van cabinetslede beskryf. Die 

meerderheid cabinetslede is afkomstig uit die staatsdiens om sodoende te 

voldoen aan 'n minister se behoefte aan ondersteuning van bekwame 

administratiewe personeel wot in stoat is om die directions en se1Vices te 

hanteer. en wot as skakel tussen horn en sy administrasie kan optree. Buiten 

professionele kwalifikasies, kan die verskynsel aan verskeie ander redes 

toegeskryf word. Dit is moeilik om vir 'n tyd lank uit die privaatsektor te tree om 

in 'n cabinet te dien, tensy so 'n persoon politieke aspirasies oor die longer 

termyn het. 'n Staatsamptenaar, daarenteen, geniet die beskerming van die 

minister. wot verantwoordelik kan wees om sy medewerkers by uittrede in nuwe 

betrekkings te plaas. Dit is glad nie vir 'n staatsamptenaar 'n probleem om 

weer in die administrasie opgeneem te word ashy aan die conseil d'etat, die 

inspection des finances of die cour des comptes verbonde is nie. lnsgelyks kan 

hy sonder veel moeite no sy ministerie se hierargie terugkeer: die minister sol 

buitendien maklik 'n plekkie vir horn kan vind, hetsy in die staatsdiens of elders 

in die openbare sektor. 

'n Verdere rede waarom die meeste lede van cabinets staatsamptenare is, is 

die kwessie van vergoeding van cabinetslede wot berus op 'n relatief klein 

begroting wot aan ministers vir die besoldiging van cabinetslede voorsien word. 

Staatsamptenare wot in cabinets opgeneem word. word steeds uit die 

begroting van hul ministerie van herkoms of uit die van hulle corps vergoed vir 

hulle dienste. Dam is nie genoeg fondse beskikbaar wot 'n minister In stoat sol 

stel om personeellede ten voile te betaal nie. 'n Staatsamptenaar wot tydelik 

aan die cabinet toegewys is. sol dus net toelaes ontvang. wot aanvullend tot 

sy salaris betaal word. Sommige staatsamptenare behou soms ter wille van 

persoonlike loopbaansekuriteit in elk geval hul betrekkings in die administrasie. 
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Personeel van cabinets is hoofsooklik monlik en, met die uitsondering van die 

chefs de secretariat particulier (hoofde van privaatsekretariate), is door nog 

altyd min vroue in cabinets opgeneem. Die bestaande literatuur en inligting uit 

onderhoude dui aan dot verreweg die meeste lede van die cabinets uit 

middel- of hoerklas gesinne ofkomstig is. Hoewel door min bewyse van 

nepotisme gevind is, was dit tog in sommige gevalle duidelik dot die 

familieverbonde en opvoedkundige agtergrond van lede 'n faktor in hul 

toetrede tot cabinets was. 

Hoewel nepotisme tans min invloed het op die cabinets, kan 'n 'geskikte' 

familieverband en opvoeding tog wel voordelig wees. As gevolg hiervan bevind 

'n potensiele lid van 'n cabinet horn dikwels op 'n gepaste oomblik op die 

regte plek, wanneer so 'n span saamgestel word. Hierdie aspek word in meer 

besonderhede in die volgende hoofstuk beskryf. 

Die meeste lede van cabinets het dieselfde roete gevolg as die tiplese 

hooggeplaaste Franse staatsamptenaor, dit wil se met 'n graad in die regte, 

gewoonlik van die Universiteit van Parys en daarna, sonder uitsondering, gevolg 

deur opleiding aan L 'ENA. Omdat hulle uit die staatsdiens gewerf word, is die 

sosiale agtergrond van lede van cabinets gewoonlik dieselfde as die van die 

meeste hooggeplaaste staatsamptenore. Boie cabinetslede, net soos 

directeurs in die staatsdiens, is aan L 'ENA opgelei. wot meebring dot door 

onder bepaalde omstandighede eensgesindheid en 'n 'gemeenskaplike 

denkwyse' teenwoordig is wot op ooreenstemmende agtergronde en 

opleiding gebaseer is. 

In die inleidende hoofstuk is dit gestel dot die cabinets destyds ontstaan het 

omdat ministers politleke bystand nodig gehad het. Paste in die cabinets is 

vroeer as gevolg van politieke begunstiging deur persone uit die middel- en 

hoerklas beklee. Dit is vandag steeds die geval, hoewel dit eerder die gevolg is 

van die begunstiging van hierdie klasse deur die aord van die hoer 

onderwysstelsel. Cabinets kan dus nie as 'n potensiele meganisme om die 

administratiewe stelsel te demokratiseer. beskou word nie. 

In 'n latere hoofstuk sol dit duideliker no vore kom dot hoewel die gedeelde 

werelde waaruit lede van cabinets en directeurs kom, help om konflik uit te 

skakel. dit nie noodwendig die verhoudinge tussen die twee groepe seepglad 

loot verloop nie. Ten spyte van die band wot deur L'ENA gesmee is, is lojaliteit 

teenoor 'n bepaalde corps of minister, en persoonlike, odministratiewe en 
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professionele mededinging, faktore wot nie altyd kompromiee in die hand werk 

nie. 

Die gemiddelde ouderdom van cabinetslede by toetrede is meestal tussen 

dertig en vyftig jaar. Ouer staatsamptenare beklee in die algemeen reeds 'n 

hoe betrekking in die staatsdiens en die aard van cabinetswerk maak dit 

geskikter vir jonger persone. Hierdie betrekkings is meestal veeleisend en verg 'n 

dinamiese ingesteldheid. Met enkele uitsonderings, het die meeste lede van 

cabinets reeds tien tot vyftien jaar ervaring in die staatsdiens voordat hulle tot 

'n cabinet toetree. Hulle het 6f slegs in hulle corps of ministerie gewerk, 6f in 

verskeie dele van die staatsdiens. Die ervaring wot personeel van cabinets 

opgedoen het, het twee voordele ingehou, Ten eerste, dra hulle kennls van 

sekere dele van die staatsdiens, soos hierargiee, sleutelpunte, kortpaaie en 

magskringe. Ten tweede, het hulle dikwels geredelike toegang tot sekere 

directions, services en bureaux in die staatsdiens, aangesien 'n sekere 'klimaat 

van vertroue' bly voortbestaan wot spruit uit verhoudinge met vorige 

administratiewe kollegas (die beste voorbeeld hiervan is die grands corps). 

Hierdie twee faktore hou besondere voordele in vir die minister wat 

genoodsaak is om kanale met die politieke en administratiewe stelsel te vestig 

en in stand te hou. 

Die lede van cabinets vereenselwig hulle met die bree beleld van die party 

wot deur die bepaalde minister ondersteun word, hoewel sommige lede 

daarop aanspraak maak dot hulle aanstelling in die cabinet nie om politieke 

redes was nie, maar op grond van hulle kundigheid en ervaring. Dit is egter te 

betwyfel of die minister personeel in sy cabinet sal aanstel wat horn nie 

goedgesind is nie, omdat hy juis hulle bystand nodig het in die wereld van die 

permanente administrasie. 

Cabinetslede in die Vyfde Republiek aanvaar die regering, hoewel hulle 

allermins almal lede van dieselfde party is. Hulle beskou hulleself ook nie 

noodwendig as verbonde aan die partye waaruit die regeringsmeerderheid 

bestaan nie. Natuurlik sal sommige lede in diens wees van ministers van 'n 

regering met 'n ander ingesteldheid. Staatsamptenare wat nie duidelike 

politieke oortuigings het nie, rook die huidige regering nogal goedgeslnd nadat 

hulle 'n bepaalde tyd in 'n cabinet deurgebring het, selfs al was hulle 

aanvanklik ten gunste van 'n ander party. 



Hoofstuk 6 Bladsy 229 

Door is in hierdie hoofstuk aangedui dot cabinets in die geheel gesien uit 

dieselfde personeel bestaan as die van die boonste geledere van die 

staatsdiens. Gevolglik word kontak tussen cabinets en verskeie sektore in die 

administrasie (veral ander cabinets) vergemaklik deur ooreenstemmende 

agtergronde en gedeelde administratiewe ervarings, wot soms 

vriendskapsbande tot gevolg het. Hierdie kontakte is veral belangrik omdat die 

werk van cabinets informeel van aard is en elke kontak makslmaal benut moet 

word, selfs indien die partyverbintenis van die minister swaarder weeg as vorige 

verbintenisse. 'n Doelwit van die volgende hoofstuk is om vas te stel hoe wyd 

kontakte in en buite die staatsdiens strek en wot die uitwerking hiervan op die 

cabinetstelsel is. 

Per slot van rekening word elke besluitnemer be'invloed deur 'n verwikkelde 

reeks prioriteite. Die sosiale en professionele agtergrond van elke lid van 'n 

cabinet bepaal in 'n sekere mate sy reaksie op hierdie prioriteite en die wyse 

waarop dit in sigself druk op die betrokke lid mag plaas. 



HOOFSTUK 7 

SAMESTELLING, MOBILITEIT EN LOOPBAANPATRONE VAN 

CABINETS 

7 .1 IN LEIDING 

Die saamstel van 'n cobinetspan is 'n belangrike stop in die ministerstaak wot 

'n groot rol speel in die opstel en implementering van sy beleid. Die agtergrond 

en opleiding van cabinetslede het 'n invloed op die minister se keuse, moor die 

vryheid wot die minister het om uit enige voedingsbron aanstellings te doen, is 

ook belangrik. 

Sekere poste in cabinets het nie spesifieke prominensie of behels nie politiek 

sensitiewe take nie, en ministers vul hierdie betrekkings gewoonlik met 

bekwame persone, waarvan sommiges voorheen reeds in cabinets gedlen het, 

sonder om veel ag te slaan op hul politieke ingesteldheid. 

Soos uit die vorige hoofstukke afgelei kan word, verteenwoordig die 

topamptenore in die staatsdiens 'n mengsel van politieke en adminlstratiewe 

elemente. Dit is die aord van hierdie vermenging en die bestanddele wot 

daarin voorkom, wot 'n bydrae lewer tot die wyse waorop die uitvoerende 

gesag sy versameling bevoegdhede aanwend. 'n Cobine/span 

verteenwoordig hierdie kenmerke en vermenging. 

Verder kan door ook uit die vorige hoofstukke afgelei word dot die 

gefragmenteerdheid van die Franse staatsdiens, verskille tussen ministeries, en 

die invloed van die corps en die directions, die verhoudinge in die politieke en 

administratiewe stelsel negatief kan bei'nvloed. As gevolg hiervan, is een van 

die noodsaaklike kenmerke van die Franse administratiewe stelsel dot dlt by 

wyse van 'n reeks formele en informele skakels en kontakte funksloneer. Die 

cabinet as 'n integrerende deel van die stelsel en as mikrokosmos van hierdie 

kenmerke, gebruik dus hierdie skakels en kontakte om die probleme wot 

ontstaan vir die minister te oorbrug en sodoende verhoudingskwessies te 

fasiliteer. Dit is derhalwe belangrik om die oorsprong en aard van hierdie 
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informele kontakte te ondersoek. Ten spyte van die toenemend 

geformaliseerde en hierargiese aard van die cabinefstelsel verskil dit egter van 

die administrasie in sy geheeL omdat cabinets nog steeds meer afhanklik is van 

informele kontakte. 

Die doel met die hoofstuk is om vas te stel hoe wyd die kontakte strek en wot 

die uitwerking daarvan op die cabinefstelsel is. Die bestudering van die 

sosialisering, opleiding en administratiewe ondervinding van cabinetslede werp 

nie noodwendig voldoende lig op enige spesifieke soort administratiewe 

verhouding of spesifieke beleidsbesluit nie. Dit is egter noodsaaklik om kennis te 

dra van die sosiale en opvoedkundige agtergrond en beroepspatrone van die 

personeel sodat sommige van die fundamentele faktore wot elke cabinet aan 

verskeie sektore en individue in die administrasie en regering verbind of 

daaNan afsny, beter verstaan kan word. 

Om in die doel te slaag word die samestelling van 'n cabinet as span, die 

mobiliteit van die cabinet, en die loopbane van die lede van cabinets nadat 

hulle uit diens getree het, beskryf. 

In die Vyfde Republiek het dit praktyk geword vir ministers om lede van die 

magtige administratiewe en tegniese corps, en van die directions in hulle 

cabinets in te sluit in 'n poging om hulle te help om die administrasle te 

manipuleer, om met die administrasie te skakel en ook om as adviseurs op te 

tree wot politieke en beleidsake betref. 

Die navorsing1 met betrekking tot die personeel van cabinets is in fases 

uitgevoer. Ten eerste is die gegewens van nagenoeg negehonderd en 

sewentig lede van cabinets vanaf 1959 tot 1991 wot opgespoor kon word, 2 

bestudeer om bepaalde tendense te bepaal. Hierdie groep is beperk tot 

amptelike lede en het nie die van die president, eerste minister, militere 

1 Who's Who in France. Parys: Laffitte, (n.d.) is die volledigste blografiese bron vir hierdie soort 
navorsing; Sabine Bragadlr. Dictionnaire des 10.000 dirigeants po/itiques fran<;ois, derde ultgawe. 
Parys: Sedopols, 1990. was ook 'n nuttige bron; ander bronne was L 'Encvc/opedie periodique. 
economique, politique et administratit Parys: Societe Generale de Presse et d'Edition, (n.d.J; die 
Bottin Administrotif, Parys: Alfort. 1959, 1962. 1966-1969, 1972-1974. 1976. 1978. 1981, 1983, 1984. 1986. 
1988, 1991; die Secretariat Generate de la Fonction Publlque se fiches (indekskaorte). die 
onnuoires Oaarboeke) van die ministeries van Binnelondse Sake, londbou, Nosionale Opvoedlng, 
Finansies. Justisie. Nywerheid, die Cour des Comptes, Inspection des Finances. en die Conseil 
d'Etot: Lede van cabinets, directeurs en ander stoatsamptenare. Persoonlike onderhoude, Parys, 
1987, 1989 en 1991: die aord en besonderhede van die onderhoude word in die inleidende 
hoofstuk en in Aanhangsel 1 en 2 beskryf. 
'Die voorgenoemde biografiese bronne waaruit inligting verkry is, word nie in die hoofstuk in 
voetnotos aangedui nie, behalwe waar materiaal uit ander bronne gebrulk Is wat bruikbare inslgte 
tot gevolg gehod het wanneer hulle hand aan hand met die materiaal uit die genoemde bronne 
gebruik is, of waar lede van cabinets nie spesifiek vermeld het dot hulle nie aongehaal wil word nle. 
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cabinets of secretaires d'etat se cabinets lngesluit nie. Of die nie-amptelike lid 

in werklikheid van hierdie groep verskii, was by die eerste oogopslag nie duidelik 

nie. moor dit het egter nie so gelyk nie. Vir 'n gedeelte van die meer 

gedetailleerde ontleding is door van 'n kleiner groepie cabinetslede oor 'n 

korter tydperk gebruik gemaak, aangesien die aonvanklike getalle te groot 

was om te hanteer en gegewens mekaar dikwels slegs bevestig het. Hoewel die 

syfers onvolledig is, omdat besonderhede van lede soms nie opgespoor kon 

word nie, is die gegewens en syfers genoegsaam verteenwoordigend om 

bepaalde tendense no te spoor en gevolgtrekkings te maak. 

7 .2 SAMESTELLING VAN 'N SPAN3 

Die samestelling van 'n cabinet berus op 'n reeks komplekse faktore. In hierdie 

beskrywing word 'n poging aangewend om van die betrokke elemente te 

isoleer. Dit berus grondliggend op die styl en voorkeure van 'n minister en die 

van die directeur de cabinet, sowel as op die invloed wot die staatsdlens en 

veral die corps binne 'n ministerie het. 

Eerstens sol 'n minister sommige lede persoonlik kies. Hulle mag persoonlike 

vriende van die minister wees, of mense saam met wie hy in die verlede gewerk 

het. 'n Minister kan ook mense kies wot hy nie noodwendig goed ken nie, moor 

wot geskik is om as raadgewers op te tree. 'n Lid van die conseil d'etat het in 

herinnering geroep hoedat hy, voor sy toetrede tot Joxe se cabinet in 1988, die 

minister by 'n vergadering ontmoet het. Hy het 'n gunstige indruk op Joxe 

gemaak, wot op die uitkyk was vir 'n lid van die conseil d'etat om 'n pos in sy 

cabinet te vul. Die minister het taktvol navraag gedoen oor die agtergrond van 

hierdie maltre des requetes en twee weke later toe hy tevrede gestel is dot hy 

die ideale kandidaat is, vir horn die pos as directeur de cabinet aangebied.4 

Chaban-Delmas het Nora en Delors in verantwoordelike poste in sy cabinet 

geplaas toe hy in 1969 eerste minister geword het, ten spyte daorvan dot hy 

hulle nie lank geken het nie. Gedurende die Vierde Republiek, terwyl hy 'n 

''n Soortgelyke ontleding van die loopbane von personeel van cabinets Is tussen 1956-1960 
gedoen deur Jeanne Siwek-Pouydesseau. Les Personnels de direction des minlsteres. Parys: 
Armand Colin, 1969; tussen 1930-1967 deur Rene Remand, Aline Coutrot & Isabel Boussard (reds.). 
Quarante ans de Cabinets Minister/els. Parys: Fondation Nationale des Sciences Polltlques. 1982; 
Jean-Louis Seurin het die loopbane van l.424 lede van cabinets in die Vierde Republlek tussen 
1945-1955 ontleed; kyk na Jean-Louis Seurin. Les cabinets ministerlels. Revue du Droit Public et de la 
Science Politique. 72(6), November/Desember 1956. 
'Directeurde cabinet. Persoonlike onderhoud. Mlnisterle van Blnnelandse Sake. Parys. 12 April 1989 
(kyk na Aanhangsel I). 
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minister in Mendes-France se regering was, het Nora en Delors in Mendes-France 

se cabinet gedien, en hy het hulle beleid en vaardigheid onthou en besef dot 

hulle in die toekoms goeie medewerkers sou uitmaak.5 Laastens mag die 

minister mense in sy cabinet aanstel wot deur ander ministers aanbeveel is -

veral die uittredende minister. 

Min cabinetslede word egter deur die minister persoonlik gekies. In die 

gemiddelde cabinet ken slegs ongeveer 'n kwart van die lede die minister 

voordat hulle toetree tot die cabinet en van hierdie aantal het weinig gevoel 

dot hulle met die hand deur horn uitgesoek is. 

Die directeur de cabinet sol die meerderheid van die lede van cabinets kles. 6f 

uit staatsamptenare wot aan horn bekend is, 6f wot by horn aanbeveel is. In 

die algemeen moet hierdie lede deur die minister goedgekeur word voordat 

hulle by die span aansluit. afhangende van die struktuur van die cabinet. In 

bepaalde cabinets dring die minister daarop aan dot 'n gebalanseerde 

spansamestelling belangrik is. Elke nuwe lid word dus in 'n sekere mate 

beoordeel op sy aanpasbaarheid en persoonlikheid. In ander gevalle is hierdie 

aspek nie so belangrik nie, aangesien vergaderings van die hele cabinet selde 

gehou word en individuele lede eerder direk aan die minister verslag doen. In 

'n groot cabinet word die belangrikste lede soms vrye teuels gegee om hulle eie 

ondersteunende personeel te kies. Byvoorbeeld, toe Nora en Delors in 1969 by 

die cabinet van Chaban-Delmas aangesluit het. het hulle onderskeidelik sewe 

en vyf medewerkers met hulle saamgebring.0 

'n Aantal cabinetslede word deur verskeie afdelings van die administrasie 

namens die minister of die directeur de cabinet gekies. As 'n sous-prefet 

benodig word om 'n span volledig te maak, mag die minister moontlik die 

minister van Binnelandse Sake vra om 'n gepaste kandldaat aan te wys. 'n 

Sous-prefet, wot in 1962 verbonde was aan Giscard d'Estaing se cabinet in die 

Ministerie van Finansies, se toetrede tot die cabinet het gevolg op 'n versoek 

van Giscard d'Estaing aan die Ministerie van Binnelandse Sake om 'n 'jong 

sous-prefet, nie te lank uit L 'ENA nie' te identifiseer, wot skakeling tussen die 

Ministerle van Finansies en die Parlement kon bewerkstellig.7 Op dieselfde wyse 

kan die minister, as 'n lid van die conseil d'etat benodig word, met die vise-

5 J. Chaban-Deimos. L 'Ardeur, Parys: Le Seuil. 1975, pp. 338-339. 
'Die situosle het op oondrang van Chaban-Deimos ploosgevind; vir meer besonderhede oor die 
somestelling van die span kyk no Chaban-Delmas. L'Ardeur, pp. 338-339. 
' Mededeling deur Marie-Jose Frichement. Persoonlike onderhoud, Parys, 11 Mei 1989 (kyk na 
Aanhongsel 1). 
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president of die sekretaris-generaal van die conseil d'etat onderhandel. 

Generaal de Gaulle het byvoorbeeld dikwels die minister van Buitelandse Sake 

gevra om jong diplomate te voorsien om in sy cabinet te dien.8 'n Aantal lede 

van cabinets word deur die directeurs uit die sentrale administrasie gekies, 

dikwels in oorlegpleging met die cabinets in beheer van die ministerie. Soms 

voer die minister self hierdie proses aan, terwyl dit in ander gevalle (byvoorbeeld 

die Ministerie van Finansies) beskou word as 'n reg vir die ministerie om vyf 

spesifieke cabinetslede te voorsien. Die minister is genoodsaak om dit in 

berekening te bring as hy sy dienstermyn op goeie voet met die administrasie 

wil begin. 9 

By geleentheid mag 'n politieke party of drukgroep 'n lid van 'n cabinet 

voorstel, hoewel dit gewoonlik op aandrang van die minister gebeur. Henry 

Nollet. minister van Landbou (1985 en 1988-1990) het byvoorbeeld 'n 

cabinetslid gehad wot voorsien en betaal is deur die comite national de 

/'agriculture. '0 Voornemende parlementere kandidate word soms in cabinets 

geplaas en die minister loot hulle 'n sekere mate van vryheid toe om hulle 

politleke bedrywighede uit te oefen terwyl hulle onder beskerming van die 

cabinetwerk. 

Die invloed van die president van die Republiek. en ook in sommige gevalle 

van die eerste minister, op die keuse van lede van die cabinets het aansienlik 

toegeneem tydens die Vyfde Republiek. Dit gebeur dikwels dot 'n minister 'n 

communique van die president of een van sy cabinetslede ontvang, waarin 'n 

'gepaste' kandidaat vir die cabinet voorgestel word wanneer dit tyd is om 'n 

cabinetspan te kies. Dit is moeilik vir die minister wot pas sy portefeulje van die 

president ontvang het. om hierdie 'aanbod' te weier. Dit is een metode 

waardeur die president of eerste minister sy toesig oor die staatsdiens kan 

verskerp. Dikwels word 'n lid deur die Elysee of Hotel Matignon gestuur as 'n 

minister op die een of ander manier beskou word as 'verdag', of as door 

gevoel word dot sy beleid te veel afwyk van die van die regering. Faure 

verteenwoordig in hierdie verband die bogenoemde, toe hy tydens die vroee 

jare van die Vyfde Republiek die minister van Landbou en Onderwys was. 'n 

Minister voel nie noodwendig gebelg oor hierdie gebruik nle, want. soos Chenot 

8 Samy Cohen. Les Consei/lers du President de Charles de Gaulle a Valery Giscard d'Estaing, Parys: 
Presses Universitaires de France. 1980. p. 72. 
' Frlchement. Persoonlike onderhoud. 11 Mei 1989. 
10Frlchement. Persoonlike onderhoud. 11 Mei 1989. 
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oor Faure opgemerk het, '(d)is beter om van binne of dopgehou te word as 

van buite of, want don weet jy ten minste wie dit is wot jou dophou.' 11 

7.3 MOBILITEIT VAN CAB/NETSLEDE 

Een van die belangrikste kenmerke van cabinets is die relatief hoe tempo van 

personeelmobiliteit tussen cabinets. Dit skep 'n vloeibore, dinamiese mengsel 

van cabinefspersoneel, wot verdeel en weer bymekaor kom op 'n 

kaleidoskopiese manier. Dit olie ook die wiele tussen die cabinets, en In 'n 

sekere mate dra dit by tot 'n esprit de cabinet (spangees in die cabinet) wot 

deur cabinetslede ervaor word. 

Soos gesien kan word in Tabel 5, het die helfte van die groep 6f in verskillende 

ministeries gewerk, 6f in dieselfde ministerie moor onder verskillende ministers. 

Gevolglik ken baie cabinetslede mekaor of lede in ander cabinets, selfs reeds 

ten tyde van die samestelling van 'n span. Nieteenstaande het die grootste 

groep bestaan uit lede wot in die cabinet van een minister in een ministerie 

gedien het (dit wil se, Groep Ben die meerderheid van Groep A). Door moet in 

gedagte gehou word dot die meerderheid cabinetslede gewerf word vir 'n 

spesifieke posisie in een ministerie. 'n Minister sol 'n ministerie verlaat no 

gemiddeld twee tot drie jaor, wanneer 'n groot dee! van die 

cabinetspersoneel sol terugkeer no die administrasie om 'n nuwe of vorige pos 

in te neem.12 

Die groep wot aangebly het in 'n cabinet nadat 'n nuwe minister die amp by 

die uittredende minister oorgeneem het was in verhouding hoer in die tegniese 

ministeries, byvoorbeeld die ministeries van Pos en Telekommunikasie en 

Openbore Werke, en dikwels die van Finansies. Die omset van ministers in 

hierdie ministeries was egter nie noemenswaordig hoer nie. Van die een en 

sestig persone wot onder twee ministers in dieselfde ministerie gedien het, het 

drie en veertig vanuit die ministerie gekom, twee en twintig het onder drie 

ministers of meer gedien, en negentien het in 'n verwante ministerie gedien. In 

Groep C was die verhouding van staatsamptenore van /a maison hoer as die 

van die ander groepe in die tabel. Hierdie verskynsel kan verklaor word deur 

die feit dot staatsamptenare in diens van die cabinet van hul eie ministerle 

moontlik nie persoonlike of politieke bande met die minister het nie, en dus 

"Bernard Chenot, Eire Ministre, Porys: Pion. 1967, p. 124. 
"Hoewel door wot die eerste minister betref, meer stabiliteit In die Vyfde Republlek is, Is door 
steeds 'n gedurlge omset van ministers; kyk no hoofstuk drie en vier. 
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waarskynlik nie saam met horn van ministerie sal verwissel nie. Dit gebeur wel 

soms, soos vroeer vermeld, dat hulle verpolitiseerd raak of baie goed met die 

minister klaarkom, in welke geval hulle horn sol volg. Hulle mag ook verkies om in 

'n cabinet binne hul eie ministerie te werk omdat hulle voel dot 

loopbaangeleenthede beter is as hulle in voeling bly met hul ministere d'origine 

(ministerie van oorsprong). Hulle kan dus oorgeerf word deur die nuwe minister 

op aanbeveling van die vorige minister vanwee hulle tegniese vaardlgheid. 

Michel Bruneau, 'n wetenskaplike van die Kommissie van Atoomenergie, het 

byvoorbeeld vanaf 1985 tot 1991 in verskeie cabinets van die Ministerie van 

Nywerheid gewerk, naamlik die van Crepeau (1985-1987), Madelin (1987-1989), 

Faroux (1989-1991) en Dominique Strauss-Kahn (1991-1992). 

TABEL 5 

DIE DIENSTERMYN VAN CABINETSLEDE 

TERMYNE GETAL PERSENTASIE (%) 

Een Joor of minder 49 1.4.3 
wee joar 56 16.2 

Driejaar 57 16.5 
Vier joar 45 13.0 
WfJaar 37 10.7 
Sesjoar 36 10.5 
Sewejaar 18 5.3 
Agt joar 17 5.0 
Nege joor 11 3.2 
ien joor en meer 18 5.3 

OTAAL 344 100.0 

Spanlede word soms tydelik geleen of permanent toegewys aan die nuwe 

minister deur die uittredende minister om sodoende kontinu'iteit in skakeling ten 

opsigte van beleid te verseker, of as 'n politieke guns. Dit mag plaasvind by 

wyse van 'n ooreenkoms tussen die twee ministers, of op inisiatief van die 

president of die eerste minister. Sulke cabinetslede vind dit dikwels moeilik om 

deel te word van die nuwe cabinet: dit word weerspieel deur die feit dat 'n 

groot persentasie van Groep C die cabinet verlaat het kort nadat die nuwe 

minister oorgeneem het. Couve de Murville, byvoorbeeld, het in Julie 1968 toe 

hy eerste minister geword het, omtrent 'n dosyn lede van Pompidou se cabinet 

geerf. Dit was 'n reeling wot teoreties gesproke vir beide Pompidou en Couve 

de Murville bevoordeel het. Pompidou, wot duidelik geweet het dot hy net 

tydelik sy amp verlaat, het vooraf gerieflike plekke gevind vir sommige van sy 

medewerkers, en Couve de Murville het gevoel dat hy in sy nuwe amp kon 
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boat by die ondervinding van hierdle persone. Die skuif het ook kontinu'iteit 

verseker en gespreek van goedgesindheid. 13 Dis moeilik om vas te stel wat die 

presiese rol van die Elysee in hierdie geval was, maar dis wel duidelik dat De 

Gaulle die reeling goedgekeur het. Die meerderheid van hierdie lede het egter 

net drie of vier maande in Couve de Murville se cabinet gebly, aangesien die 

organisasie van die cabinet en die beleid van die nuwe eerste minister vir hulle 

onaanvaarbaar was. Dit is soms die geval dat een of twee in 'n nuwe span 

opgeneem kan word, terwyl 'n groter aantal 'n kliek binne die nuwe span 

vorm. In so 'n geval hang die suksesvolle koordinasie van die cabinet grootliks 

af van die vaardigheid van beide die directeur de cabinet en die minister. 

Groep D bestaan ult lede van die cabinet wat van ministerie verwissel het 

saam met hul minister. Daar was nie veel tegniese staatsamptenare nie, en die 

verhouding nie-staatsamptenare was bogemiddeld. Dit is waarskynllk dat 

hierdie groep grotendeels bestaan uit mense wat deur die minister persoonlik 

gekies is. en wat daarom eerder saam met horn van ministerie wou verwissel. 

Daar is egter voorbeelde van staatsamptenare wat oorspronklik vir die cabinet 

gewerf is vanwee hulle tegniese vaardlgheld, maar hulle toe algaande met die 

beleid en persoonlikheid van die minister vereenselwig het en dus aan horn 

'geheg' geraak het. 14 In sommige gevalle het hlerdie staatsamptenare die 

charge de mission aupres du ministre (persoonlike assistent van die minister) of 

directeur de cabinet geword, of hulle normale poste behou, maar met nuwe 

funksies wat tegnies buite hulle sfeer van kundigheid val. Haberer, vroeer 'n 

sous-directeur in die direction du tresor in die Ministerie van Finansies, het 

byvoorbeeld in 1966 aangesluit by die cabinet van Debre in hierdie ministerie 

en die tutelle van die direction du tresor oorgeneem. Hy het gedurende 

daardie tyd bale nou met Debre saamgewerk. Toe Debre die ministerie verlaat. 

is Haberer terug na sy vorige direction. Debre het toe 'n groat aantal van 

Couve de Murville se span geerf, en toe laasgenoemde eerste minister word, 

het hierdie lede hulle by horn gaan aangesluit. Aangesien Debre 'n tekort aan 

medewerkers gehad het. het Haberer by horn aangesluit en horn gehelp om 'n 

nuwe cabinet te organiseer. Hy is later ook saam met Debre na die Ministerie 

van Verdediging. waarvandaan hy na 'n paar maande terug is na sy vorige 

direction. 15 

"Gilles Martinet, Le Systeme Pompldou, Parys: Le Seuil, 1973, p. 88, 
"Bertrand Badie & Pierre Birnbaum, L' autonomie des institutions politico-administratives: le role des 
cabinets des presidents de la Republique et des premier minlstres sous lo Cinquieme Republique, 
Revue Fran<;:aise de Science Polltique, 26(2), April 1976, p. 289; kyk ook no Jean-Luc Bodiguel & 
Jean-Louis Quermonne. La Haute Fonction Publique, Parys: Presses Universitalres de France, 1983, p. 
155. 
"Badie & Birnbaum, L'autonomie des institutions politlco-adminlstratives .... p. 289. 
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Die meerderheid ministers maak stoat op 'n basiese kerngroep medewerkers 

wot hulle saam met hu/le neem wanneer hulle verskuif no 'n nuwe ministerle. 

Ander word by hierdie groep gevoeg soos wot die behoeftes van die oomblik 

bepaal. 

Soos in label 5 gesien kan word, dien 'n vyfde van die personeel wot longer as 

'n jaar in 'n cabinet bly, in verskeie cabinets onder verskillende ministers, 

hoewel nie noodwendig tydens agtereenvolgende jare nie. In die geheel 

gesien, bestaan hierdie groep uit mense wot van cabinetsdiens 'n loopbaan 

maak en is hulle voorbeelde van cabinetisme, 16 'n verskynsel wot groot byval 

vind by cabinetslede. Hierdie persone word egter dikwels gekritiseer deur die 

staatsdiens wot meen dot hu/le van een cabinet na die volgende fladder 

sonder om ooit administratiewe probleme werklik onder die knie te kry. Hu/le 

vorm as't ware 'n kerngroep mense wot bekend is aan die staatsdiens, en wot 

geredelik gebruik kan word deur ministers om bepaalde funksies in 'n cabinet 

te vervul. Lionel Bied en Dominique Schoplin is voorbeelde van die mobiliteit 

van sommige staatsamptenare tussen cabinets. 

Bled, oorspronklik van die Ministerie van Ekonomiese Sake, het tydens die 

Vierde Republiek in verskeie cabinets gedien, hoofsaaklik in die Ministerie van 

lnligting. Van 1958 tot 1960 was hy die charge de mission (spesiale 

verteenwoordiger) in die cabinet van Sudreau in die Ministerie van Konstruksle, 

en van 1960 tot 1961 was hy charge de mission in die cabinet van Baumgartner 

in die Ministerie van Finansies. Van 1963 tot 1965 het hy in Jacquet se cabinet in 

die Ministerie van Openbare Werke en Vervoer gedien en uiteindelik was hy in 

1966 chef adjoint (adjunkhoof) in die cabinet van Faure, in die Ministerie van 

Landbou. 

Schoplin, 'n inspekteur van sosiale welsyn, het van 1987 tot 1989 

agtereenvolgend as conseiller technique gedien in die cabinet van die 

Ministerie van Gesondheid onder Georgina Dufoix, Michele Barzach, en Claude 

Evin. In 1991 was hy conseiller technique onder Jospin in die Ministerie van 

Nasionale Opvoeding en vanaf 1992 het hy vir Michel Vauze/le in die Ministerie 

van Justisle gewerk. 

Die meeste cabinets is dus 'n kombinasie van bestaande en nuwe lede. 

Diegene met vorige cabinetsondervinding het in die cabinets en ministerles 

"Populere term vir amptenare wat onafgebroke in verskeie cabinets dien. 
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waar hulle werksaam was, kontakte en persoonlike kennisse opgebou en 

gevestig. Boie van hul vroeere cabinetskollegas sol nog in cabinets werk, of sol 

verspreid deur die staatsdiens voorkom. Hierdie skakels wot gevorm is, help om 

'n gemeenskaplike identiteit en 'n klimaat van vertroue tussen die lede van 

cabinets onderling en ook tussen bestaande lede van cabinets en voormalige 

lede in die directions te vestig. Dit word dikwels verder versterk deur hulle 

soortgelyke opleiding. Hierdie verskynsel word beskryf deur Robert Catherine, 'n 

voormalige inspekteur in die Ministerie van Nywerheid: 

"Les cabinets, auxiliaires directs des Minlstres, torment entre eux une sorte de 
cellule inter-ministerielle quasi-permanente. En effet, comme certains publicistes 
n'ont pas manque de le noter, le personnel des cabinets constitue un groupe 
dons !'ensemble homogene et stable. II y a un monde special. une faune 
administrative particuliere, propre aux cabinets ministeriels, au point que I' on 
parle a !'occasion des 'cabinettards' qui font carriere dons les cabinets 
successifs. Des equipes se sont ainsi constituees autour de chacun des 'leaders' 
politiques et qui viennent occuper ou reoccuper les cabinets a chaque 
mutation ministerielle, qui echangent certains de leurs elements en 'pretant' au 
besoin du Ministre le nouveau venu ... Si bien que des liens personnels sont 
noues depuis longtemps entre la plupart des membres des cabinets. On se 
connaTt, on s'est souvent rencoritre dons Jes ministeres et a l'Assemblee 
Nationale, on s'est rendu des services, on se tutoie plus ou moins. Aujourd'hui a 
I' Education Nationale, on sera peut-etre demain aux Travaux Publics; ii ya done 
la une polyvalence confraternelle qui constitue deja en soi un eminent facteur 
d'etroites relations mutuelles."" 

Dit is duidelik waarneembaar uit die aanhaling dot hierdie kontakte beskou 

word as een van die belangrikste steunpilare van die cabinetstelsel. 

7.4 LOOPBANE NADAT CAB/NETSVERLAATWORD 

Door is verskeie redes waarom lede van cabinets 'n cabinetverlaat of van pos 

verander. Hoewel sommige die cabinets verlaat tydens die ampsbekleding 

van 'n minister, verskuif die meerderheid ten tyde van 'n regeringsverandering 

of 'n ministeriele skommeling, wanneer dit natuurlik is vir lede om hul 

loopbaanvooruitsigte in heroenskou te neem. 'n Beter betrekking word die 

meeste as rede aangevoer waarom iemand 'n cabinet verlaat. Dit word 

algemeen aanvaar, aangesien die meeste persone wot in 'n cabinet dien dit 

beskou as 'n stadium in hulle loopbaan, eerder as 'n permanente pos. Van die 

groep met wie onderhoude gevoer is, het die meerderheid gevoel dot die 

"Robert Cathertne. Les Fonctionnaires Franr;ais. Parys: Armand Colin, 1973. p. 317: kyk ook no 
Danielle Lochak & Jacques Chevalller. La Haute Administration et la Polit/que, Parys: Presses 
Universitaires de France. 1986. 
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ideale tydperk om in 'n cabinet te dien, drie jaar is, ten spyte van die feit dat 

van hulle heelwat longer tydperke in 'n cabinet deurgebring het. As redes het 

hulle aangevoer dat 'n staatsamptenaar geneig is om 'gemerk' te word ashy 

longer bly, dat die werk interessant. is maar moeilik en veeleisend. Dit kan 

bygevoeg word dat hierdie soort rede in sommige gevalle aangevoer Is as 

rasionalisering as hulle ult 'n cabinet onttrek word. Laastens is drie jaar diens in 

'n cabinet genoegsaam om vir lede 'n goeie bevordering in die staatsdiens of 

in die privaatsektor te bewerkstellig. 

'n Paar mense word vir die cabinet gewerf om 'n spesifieke opdrag of projek op 

'n korttermynbasis ult te voer. Hulle mag bedank wanneer die opdrag 

uitgevoer is, hoewel sommiges dikwels aanbly nadat die oorspronklike projek 

voltooi is. lndien hulle aanbly, is dit gewoonllk as gevolg van hulle werkverrigting 

wot deur die minister as uitstekend beskou is, of omdat hulle van cabinetsvverk 

hou. 

Dit kom minder algemeen voor dot 'n lid die diens van 'n cabinet verlaat as 

gevolg van konflik in die span of as gevolg van politieke onenlgheid tussen horn 

en die minister. Jospin, byvoorbeeld. het sy cabinetgesuiwer in 1989, aangesien 

dit deurtrek was van klieke en die werk van die cabinet 'n punt van stagnasie 

bereik het. Hy het sy directeur de cabinet vervang en ontslae geraak van bale 

van die ouer lede. 18 'n Chef de cabinet het verduidelik hoe sy minister in 'n 

vorige cabinet ·voorgestel' het dot hy die cabinefverlaat. nadat hy as lid van 

die Union pour la Democratie Fran<;;:aise (UDF) teen 'n kandidaat van die 

Rassemblement pour la Republique (RPR) gestaan het in 'n plaaslike 

verkiesing. 19 

Ernstige en aanhoudende antagonisme tussen 'n lid van 'n cabinet en 'n 

directeui"' in die sentrale administrasie word gewoonlik opgelos deur aan die lid 

van die cabinet 'n nuwe tutellage (verantwoordelikheidsgebied) toe te ken, 

aangesien dit in die praktyk moeilik is om die directeur te vervang en die 

afdanking van die cabinetslid die minister in die verleentheid sou stel. 

Byvoorbeeld. 'n conseil/er technique in die cabinet van Lang in 1989 was 

gedurig in 'n bittere stryd gewikkel met die directeur van die services oor 

"Lede van Lionel Jospin se cabinet, Persoonlike onderhoude. Ministerle van Nasionale Opvoeding. 
Parys. 1989 (kyk no Aanhangsel 1 ). 
"Chef de cabinet. Persoonlike onderhoud. Ministerie van Gesondheld. Parys, 3 Mel 1989 (kyk no 
Aanhangsel 1). 
'°Minder ernstige gevalle van konflik tussen directeurs en cabinefslede kan as die norm beskou 
word en het inderdaad die impetus vir besluitneming in sommige gevalle gegee; kyk no hoofstuk 
nege. 
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personeel waaroor die conseifler technique self moes toesig hou. In hierdie geval 

was beide partye waarskynlik ewe skuldig: die directeur was bekend vir sy 

hardkoppigheid en die conseiller technique was nie uitgeknip om die 

menseverhoudinge wot deel was van die werk van 'n cabinet te hanteer nie. 

Die probleem is opgelos deur 'n spesifieke opdrag wot deur die directeur de 

cabinet aan die conseiller technique gegee is om uit te voer (oor die maisons 

de la culture). Die opdrag is suksesvol afgehandel en 'n nuwe lid is aangestel as 

toesighouer oor die direction. Die directeur van die betrokke seNices is daarna 

uit die ministerie no 'n pos in 'n ander ministerie oorgeplaas, aangesien hy 

steeds onenigheid veroorsaak het met die nuwe lid van die cabinet." Soms is 'n 

lid van die cabinet totaal onaanvaarbaar vir die administrasie. In sulke gevalle 

sol die betrokke persoon waarskynlik op voorstel van die directeur de cabinet 

uit die cabinet 'bevorder' word. 

Wanneer die latere loopbane van persone wot tydens die Vyfde Republiek in 

cabinets gedien het, oorweeg word, moet twee voorlopige probleme in 

gedagte gehou word. Eerstens is dit moeilik om die bevorderings wot dikwels op 

'n loopbaan in 'n cabinet volg, no waarde te skat, aangeslen 'n mens vir 'n 

aantal jare nie duldelik kan sien watter voordele daaruit sprult nie, en later 

mag dit onmoontlik word om daardie selfde voordele te onderskei van normale 

loopbaanontwikkeling. Soos Seurin van die Vierde Republiek skryf: 

'Les mobiles qui animent les collaborateurs du Ministre sont plus complexes. lls 
ne recherchent pas necessairement des advantages immediats. ils viennent 
plut6t comme on l'a dit 'pour se creer des droits'."22 

Tweedens, moet faktore soos persoonlike bevrediging en persoonlike keuse, 

asook die inherente hierargie van paste In sekere ministeries en cabinets in 

berekening gebring word wanneer latere loopbane ontleed word. 

Om hierdie rede is die latere loopbane van driehonderd vier en veertig 

cabinetslede in die ministeries van Finansies, Binnelandse Sake en Justisle vanaf 

1955-1972 nadat hulle vir drie of vier jaar reeds die diens van 'n cabinet verlaat 

het. ontleed.23 

"Conseiller technique, Persoonlike onderhoud. Mlnlsterie van Kultuursake. Parys. 24 April 1989 (kyk 
no Aanhangsel l ). 
"Seurin. Les cabinets ministeriels. p. 1234. 
"Hierdie tydperk is gekies op grand van die beskikbare gegewens ten opsigte van latere 
loopbane. 'n Soortgelyke studie Is onderneem oor die Derde en Vierde Republiek tot 1967 in die 
Vyfde Republiek in Remand et.al., Quarante ans de Cabinets Minister/els: ook deur Siwek
Pouydesseau. Les Personnels de direction des ministeres. vir die tydperk 1955 tot 1960. Deur te kyk 
no hierdle studies is dlt voldoende om te aanvaar dot die studie van loopbane van latere cabinets 
nie die gevolgtekkings in die geheel sol be'lnvloed nie. 
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Daar is noulettend aandag gegee aan die loopbaanpatrone van die groep in 

vergelyking met die van staatsamptenare wot nie in cabinets gedien het nle. 

Tabel 6 toon die uitslae van hierdie ontleding. 

TABEL 6 

VERDERE LOOPBAANPATRONE VAN 'N 
STEEKPROEF VAN CABINETSLEDE 

1959-1972 

KATEGORIE GETAL PERSENTASIE (%) 

l) Onopspoorboor 26 

12) Lede wot steeds in cabinets dien 72 % van 2.46 (344 
minus l ) en 2) 

3) Leda wot ·n politieke Joopboan volg 21 B.5 

4) Lede wot 'n pos In ·n privaat- of 13 5.3 
genosionoliseerde nywerheid beklee 

5) Lade wot nle noemenswaardlg bevorder Is nie 105 42.9 

6) Lede wot bevorder is 107 43.5 

~OTAAL 344 100.0 

Een en twintig persone ult die groep het kort nadat hulle die cabinet verlaat 

het, 'n politieke loopbaan betree. Van die een en twintig deputes het die 

meeste aan die Union pour la Defense de la Republique (UDR) behoort, twee 

was van die Repub/icains Independents (RI) (Poniatowski en Duval, albei uit 

Giscard se cabinef), en een was 'n Onafhanklike (Yrissou). Uit hlerdie groep het 

elf later portefeuljes as ministers of secretaires d'etat opgeneem. Hulle was 

Guichard, Ortoli, Chirac en Lecat uit Pompidou se cabinet; Bourges, 

Sanguinetti en Limouzy uit die cabinet van Frey; Guena uit Debre s'n en 

Charbonnel uit die cabinet van Chenot. Bailly het in die secretariat general 

van De Gaulle gedien, en Pompidou self was 'n lid van De Gaulle se cabinet in 

1958. 

'n Klein persentasie van die groep is verkies tot plaaslike ampte. Vier het 

conseillers municipaux (munisipale raadgewers) geword en sewe moires 

(burgemeesters), benewens die veertig wot reeds betrokke was by die plaaslike 

politiek voordat hulle tot cabinets toegetree het. Verder het vyf lede 

deelgeneem aan partypolitiek sonder om te staan vir verkiesing. 'n Charge de 

mission in die cabinet van Giscard d'Estaing het byvoorbeeld in 1965 sekretaris

generaal van die politieke buro van die Republicains lndependants-party 

geword, terwyl hy in sy cabinet gedien het. 
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Door kan dus gese word dot meer as 'n tiende van die lede van cabinets 

verpolitiseerd geraak het terwyl hulle in 'n cabinet gedien het. Dit beteken 

egter nie noodwendig dot die cabinet die politiseringsagent is nie - dit is dikwels 

slegs die medium. 'n Deurvaort in die cabinet is 'n nuttige 'afspringplek' vir 

staatsamptenore wot graag 'n politieke loopbaan wil volg. Dit gee hulle die 

geleentheid om hul politieke bedrywighede no te streef24 en, belangriker, 

vaardighede op te bou en kontakte te vestig in die wereld van die politiek. 

Sommige cabinets het veral 'n reputasie as synde opleidingsterreine vir 'jong 

potensiaal'. Pompidou se cabinet in 1967, wot nege kandidate opgelewer het 

in die verkiesing van 1968 is 'n goeie voorbeeld hiervan. In die Messmer-regering 

wot in September 1972 saamgestel is, het elf uit die twintig ministers en vier uit 

die tien secretaires d'etat die een of ander tyd in hulle loopbane in 'n cabinet 

gedien. 

'n Sekere getal wot die diens van 'n cabinet verlaat het, het teruggekeer no 

hulle vroeere poste, sander noemenswaardige verbeteringe in rang. 'n Verdere 

ontleding van hierdie groep het getoon dot een en twintig wot lede van die 

sogenaamde 'vrye' professies (joernaliste, dokters, onderwysers) was, 

teruggekeer het na hulle vroeere werk; dertien was oorspronklik van die grands 

corps waorheen hulle teruggekeer het na diens in die cabinet; vyftlen was van 

die corps diplomatique, waor dit moeilik is om vas te stel of die persoon 

bevorder is of nie - die waardebepaling van elke diplomatieke pos hang in 'n 

groot mate of van persoonlike keuse. Die oorblywende ses en vyftig was 

administrateurs wot teruggekeer het na hulle vroeere cadres in die 

administrasie, hoewel hulle in sommige gevalle van ministerie verander het. 

Soos gesien kan word uit Tabet 6, het twee-vyfdes van die groep bevordering 

gekry kort nadat hulle 'n cabinet verlaat het. Door moet egter 'n onderskeid 

getref word tussen die verskillende soorte bevorderings wot kan volg op diens in 

'n cabinet. Sommige bevorderings kan geklassifiseer word as 'normaal', want 

verskeie mense kan alreeds in aanmerking kom vir 'n hoer rang in hul corps of 

ministeries voordat hulle by 'n cabinet aansluit. Hulle dienstermyn in die 

"Door is gereeld aantygings in die media dat al die onderlinge verblntenisse besig is om gevaarllk 
heg te raak en dot die verpolitisering van die hele Franse stelsel ongesond is. Nie bale mense het 'n 
pos in die privaatsektor of genasionaliseerde nywerheid aanvaar nadat hulle die cabinets verlaat 
het nie. Daar is nie bewyse dot 'n tydperk in 'n cabinet staatsamptenare meer geneig maak om 
paste in die privaatsektor (algemeen bekend as pantouflage) te aanvaar nie. Uit die dertien wot 
paste in die privaatsektor aanvaar het het nle een betrokke geraak by nywerhede wot direk te 
doene gehad het met hulle cabinetswerk nle. Die gewese lede van cabinets met wle onderhoude 
gevoer is, het egter gese dot hulle hegte bande met hul vroeere cabinet en 
staatamptenaarkollegas behou en dot hulle met hulle in spesifieke omstandighede sou skakel. as 
hulle enige adminlstratiewe probleme teekom. 
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cabinet dra dus by tot hulle ondervinding, wot don hulle bevordering 6f 

konsolldeer 6f effens vinniger loot plaasvind. Byvoorbeeld, Long was lid van die 

corps prefectoral sedert die oorlog, en was, toe hy tot Bokanowski se cabinet 

toegetree het, 'n sous-prefet van die eerste klas (hors echelle). Hy het vir kort 

tydperke in die cabinets van Bokanowski, Frey en Pompidou gedien en toe hy 

in 1962 Pompidou se cabinet verlaat het, is hy bevorder tot prefet van Canta I. 

Albert de Bresson, 'n regter wot in verskeie afdelings van die staatsdiens gewerk 

het was reeds op die vlak van regsadviseur in die Ministerle van Buitelandse 

Sake toe hy in 1958 toegetree het tot die cabinet van Guillaumat. Hy het 

daarna in die cabinets van De Gaulle en Peyrefitte gedien, en no sy uittrede in 

1966 het hy directeur van die regsdienste van die Ministerie van Buitelandse 

Sake geword. Hy is in 1968 bevorder tot direkteur-generaal van die organisation 

de radio et television fran9aise. Door is baie voorbeelde van sous-directeurs 

wot in cabinets dien en bevorder word tot directeur wanneer hulle weggaan. 

Uit die honderd en sewe wot wel bevordering ontvang het, was dit in agt en 

veertig gevalle by hulle vorige ministeries. 25 

Sommige bevorderings kan beskou word as 'afwykend', soos byvoorbeeld 

wanneer 'n staatsamptenaar bevorder word no 'n posvlak wot hoer is as wot 

hy ooit via die gewone kanale kon bereik het, of wanneer 'n persoon 'n sekere 

vlak baie gouer bereik as wot normaalweg moontlik sou gewees het. 

Staatsamptenare wot 'n pos kry in 'n ministerie anders as hulle eie, kry dit 

dikwels as gevolg van ministeriele intervensie, no afloop van hul diens in 'n 

cabinet. Agttien van die persone in hierdie groep is bevorder in die ministerie in 

wie se cabinet hulle gedien het. Byvoorbeeld, 'n administrateur civil wot sy hele 

loopbaan in die Ministerie van Finansies deurgebring het het in 1962 in die 

cabinet van Marcell in, die minister van Buitelandse Sake gedien. Toe hy in 1963 

die cabinet verlaat, is hy aangestel as directeur in die Ministerie van 

Gesondheid. Nog twintig lede is ook bevorder in 'n nuwe ministerie. 

Nege persone is aangestel in die corps pretectoral nadat hulle 'n cabinet 

verlaat het. Patault, wot oorspronklik in die ekonomiese direction van die 

voormalige Ministerie van Franse Oorsese Gebiede gewerk het en toe in die 

cabinets van Cornut-Gentille ( 1958-1960), Frey (1960-1962) en Pompidou ( 1962-

1968) gedien het, is byvoorbeeld aangestel as prefet van Dr6me toe hy 

Pompidou se cabinet verlaat het. Twee mense is deur die tour exterieur 

(staatsamptenare wot vanuit die services exterieurs aangestel word) aangestel 

2575% van hulle het diens gedoen in die cabinet van hul ele mlnlsterie. Dit is waarskynllk dat die 
meerderheid van hierdie groep 'n 'normale' bevordering gekry het. 



Hoofstuk 7 Bfadsy 245 

in die cour des comptes. Een van hulle was Poyet, vroeer 'n administrateur civil 

in die Ministerie van Finansies. Hy het in Malraux se cabinetgedien van 1965 tot 

1969 en is bevorder tot 'n conseil/er by die cour des comptes in 1970. Twee 

ander is deur die tour exterieur aangestel in die conseil d'etat. Die bekendste 

was Narbonne, 'n akademikus wat as charge de mission gewerk het vir De 

Gaulle van 1959 tot 1967. In 1965 is hy bevorder tot inspekteur-generaal van 

Nasionale Opvoeding en in 1967 is hy aangestel as 'n raadgewer by die conseil 

d'etat. Van die negentien mense wat tussen 1959 en 1970 deur die tour 

exterieur aangestel is as maltres des requetes in die conseil d'etatwas daar agt 

wat in die twee jaar net voor hul aanstelling in cabinets gedien het. Vier mense 

is aangestel in die conseil economique et social (ekonomiese en sosiale road) 

en die oorblywende vier in verskeie kommissies - al vier het merkbaar hoer paste 

beklee as vantevore. 26 

In sommige gevalle lei 'n deurvaart in 'n cabinet tot onregmatige bevordering.2
' 

Hoewel dit selde gebeur, is dit een van die ongesonder praktyke in cabinets. 

Braibant, 'n lid van die conseil d'etat, het 'n duidelike ontleding gegee van 

een so 'n 'uitsonderlik vinnige' en onregmatige bevordering in sy regsverslag oor 

die geval Terrazoni. Terrrazoni was chef de cabinet toe Chirac secretaire d'etat 

van Arbeidsprobleme was en daarna lid van sy cabinet toe hy secretaire 

d'etat in die Ministerie van Finansies was. In 1968 was Terrazoni vierde op die lys 

om attache principal d'administration (hoofverteenwoordiger van die 

administrasie) te word in die Ministerie van Binnelandse Sake. Daar was net drie 

poste beskikbaar, maar Chirac het blykbaar daarin geslaag om 'n vierde plek 

te skep, sodat Terrazoni die begeerde rang kon bekom. Die felt dot Terrazoni 

toe attache principal was, het dit moontlik gemaak vir die tour exterieur om 

horn aan te stel in die corps d'administrateurs civils. 26 Sy naam is op die lys 

geplaas, sestiende uit twintig volgens voorkeurorde. Binne drie weke nadat 

Terrazoni se naam op die lys geplaas is, is al sestien ander persone sklelik 

bevorder tot administrateurs civils. So het Terrazoni dus binne een jaar gevorder 

tot administrateur civil, deur 'n aanpassing van die reels. Toe Braibant hierdie 

soak ondersoek het as commissaire du gouvemement (kommissaris van die 

regering), het hy bevind dot onwettige prosedures by sy aanstelling gevolg is, 

en dat Terrazoni ook nooit die diplomas en sertifikate waarop hy aanspraak 

261nligting verkry uit La Republique Frarn;;aise. 7971-Annuaire du Consef/ d'Etat. Parys: La 
Documentation Fran<;aise. 1971. 
"Dit is hoogs waarskynlik dat van hierdie onwettige bevorderings nooit aan die lig gebrlng word 
nie. 
28 'n Attache principal d'administration Is toegelaat om bevorder te word tot die corps 
d'administrateurs civifs as 'n vakante pos beskikbaar rook. 



Hoofstuk 7 Bladsy246 

gemaak het, ontvang het nie. Die conseil d'etat het Terrazoni gevolglik onthef 

van die poste waarin hy aangestel was. 29 

Daar is sekere tradisies in die staatsdiens wot die verhouding en aantal poste in 

elke corps bepaal, byvoorbeeld, die verdeling van poste in die Ministerie van 

Finansies tussen inspecteurs des finances en administrateurs civils. In sommige 

gevalle geld hierdie ongeskrewe reels ook vir poste wot vir gewese lede van die 

cabinets beskikbaar is. Om weer die voorbeeld van die Ministerie van Finansies 

aan te haal: daar is 'n wedywering om directeursposte tussen lede van die 

twee corps aan die een kant, en aan die ander kant, tussen cabinet en nie

cabinet staatsamptenare. As die directeurs van 1980 tot 1989 in die ministerie 

nagegaan word, kan die volgende patroon onderskei word. Die laaste twee 

directeurs du tresor was inspecteurs des finances en het in 'n cabinet gedien; 

die vorige twee directeurs generaux des douanes was inspecteurs des finances 

van die services; die laaste twee directeurs du personnel et des services 

generaux was administrateurs civils van die services; in die direction des 

relations economiques exterieurs was die laaste posbekleer 'n administrateur 

civil en die drie voor horn was inspecteurs des finances van die services. 

By die direction du budget is 'n administrateur civil van die services opgevolg 

deur 'n inspecteur des finances van die services. Die direction des imp6ts was 

onder die beheer van 'n inspecteur des finances van die services waarna hy 

opgevolg is deur 'n voormalige cabinetslid. Die direction des assurances is 

tradisioneel in die hande van administrateurs civils - die laaste drie 

ampsbekleders was lede van hierdie corps en een van hulle het in 'n cabinet 

gedien. Die direction de la prevision is tradisioneel in die hande van 'n gewese 

lid van die cabinet - die afgelope twee het in 'n cabinet gedien, een was 'n 

administrateur civil en die ander 'n inspecteur des finances. Laastens was die 

direction de la comptabilite publique in die hande van 'n inspecteur des 

finances van die services en 'n administrateur civil wot in 'n cabinet gedien 

het. 

Door kan uit hierdie ontleding afgelei word dot daar 'n sekere ewewig en 

patroon bestaan in die wyse waarop die mag in die ministerie verdeel word 

tussen die twee corps, en tussen lede van die cabinet en nle-cabinetslede. 

Enige bevordering wot die minister vir 'n lid van sy cabinet mag bekom, moet In 

hierdie konteks gesien word. Byvoorbeeld, in 1972 het Giscard d'Estaing in die 

"Jacques Kosciusko-Morizot. La maffia polytechnicienne, Parys: Le Seuil. 1989. p. 164. 
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Ministerie van Finansies sterk opposisie ondervind omdat hy ontslae probeer 

rook het van die directeur du budget sodat sy eie directeur de cabinet hierdie 

pos kon kry. Hy het ook sonder sukses probeer om sy directeur adjoint de 

cabinet te verskuif no die pos van directeur general des imp6ts. Albei hierdie 

skuiwe het aansienlike twispunte in die ministerie veroorsaak, waar die se/Vfces 

voortdurend waak daarteen dot die minister nie dalk inbreuk maak op 

aktiwiteite, of magte toe-eien waarop hy nie geregtig is nie.30 

Poste wot volg no 'n dienstermyn in 'n cabinet kan op 'n verskeldenheid 

maniere bekom word. Diegene wot terugkeer no hul vroeere professies en corps 

werk deur die normale kanale net soos sommige van die wot bevorder word 

(soos reeds beskryf). Party mense verkry sekere betrekkings as 'n direkte gevolg 

van die invloed wot uitgeoefen is deur die minister of deur vroeere 

cabinetskollegas. Ander slaag daarin deur kontakte wot hulle opgebou het 

terwyl hulle in 'n cabinet gedien het, of as gevolg van die reputasies wot hulle 

opgebou het. 

Die meeste ministers is begaan oor die toekoms van sommige van hul 

medewerkers, want hulle beskou dit as 'n normale en outomatiese praktyk. Die 

aard van die invloed wot hulle bereid is om uit te oefen, hang egter nou saam 

met die persoonlikheid en beleid van die minister. 

Die inisiatief om 'n bevordering te bewerkstellig of die intervensle wot sol lei tot 

'n bevordering, hang ook of van die interne strukture van die cabinet en van 

die verhouding tussen die minister en die lede van sy cabinet. Die minister kan 

6f persoonlik deur die lid genader word, 6f deur die directeur de cabinet, of hy 

mag self die inislatief neem. 

Door is verskeie redes waarom 'n minister gepaste poste vir sy span sou wou 

vind. Die belangrikste rede is dot hy gewoonlik graag mense wot horn getrou 

gedien het, wil beloon, en dot hy persoonlik kennis dra van die gehalte van sy 

medewerkers se werk, of deur die directeur de cabinet op hoogte hiervan 

gehou is. Kritici van die cabinetstelsel in die directions beweer dot ministers slegs 

be'lndruk is deur die vaardigheid van die lede van hul cabinets omdat hulle dit 

van naby beskou en beleef het, moor dot door net soveel verdienstelike 

staatsamptenare in die seNices is wot die minister nooit leer ken nie. Dit moet 

'°Jacques Caritey. Leftres a un ami Anglais: Sur les directeurs. La Revue Administrative, 28(3). 1975. 
p. 246. 
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toegegee word, moor baie ministers waardeer wel die goeie werk van lede van 

hul ministeries, soos Chenot uiteensit: 

"J'ai moi-meme designe pour des pastes de direction certains de ceux qui 
travaillaient avec moi. non tant pour leur faire plaisir que par la conviction qu'ils 
rempliraient bien leur emploi."31 

Dit is natuurlik dot 'n minister die lede van sy cabinet wot deur horn gekies is (al 

was dit indirek) in ag sol neem wanneer gepaste poste in die staatsdiens 

beskikbaar word of wanneer 'n kollega horn raadpleeg omtrent 'n keuse vir 'n 

sekere pos. Hierdie gebruik word beskryf deur President Ramadier soos 

aangehaal deur Robert Buron, 'n voormalige minister, toe hy moes reageer op 

kritiek oor die bevorderings wot dikwels volg no 'n tydperk van diens in 'n 

cabinet. 

"·Mon cher ami.' me disait-il, 'je pense que si vous choissisez un fonctionnaire 
pour en faire votre homme de confidence c'est parce que vous le connaissez 
ou au moins lui supposez des qualites particulieres. Si, aupres de vous ii a justifie 
la confiance que vous lui avez faite, pourquoi auriez-vous ensuite scrupule a le 
preterer a un autre candidat pour un poste important disponible dons votre 
administration, ou a le recommander a un de vos collegues? Dans la pratique 
du cabinet ii aura acquis un champ de relations etendu et une experience 
inegalable. Votre devoir est done de le choisir s'il n'a pas echoue aupres de 
vous.' "32 

'n Minister is soms ook van mening dot sy posisie versterk sol word as hy 

strategiese poste vind vir lede van sy cabinet. Dit is veral die geval wanneer 'n 

minister redelik lank dieselfde portefeulje beklee het. Giscard d'Estaing het 

byvoorbeeld probeer om sy houvas op die Ministerie van Finansies in 1964 te 

versterk deur meer as die tradisionele kwota voormalige lede van sy cabinet in 

top administratiewe poste aan te stel. Een so 'n geval was sy poging om La 

Geniere (bekend as 'n hegte vriend van Chaban-Delmas) uit sy pos as 

directeur du budget, wot tradisioneel in die hande van die inspection des 

finances was, te verwyder en horn te veNang deur sy eie directeur adjoint de 

cabinet, wot van die cour des comptes afkomstig was.33 

Door is ander minder algemene redes waarom 'n minister graag 'n gepaste 

posisie vir een van sy vroeere medewerkers sou wou vind. Soms wil 'n minister, 

bewus daarvan dot hy slegs tydelik sy amp goon neerle, 'n gerieflike pos vir 

een of twee lede van sy span vind, waar hulle 'gestoor' kan word totdat hy 

"Chenot fire Minlstre. p. 75. 
"Robert Buron. Le Plus Beau des Metiers. Parys: Pion, 1963, p. 182. 
33A. Chambraud, L'Entourage de Valery Giscard d'Estaing, Le Point, 23 Februarie 1976. 
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weer aan bewind kom. Die betrekking mag 'n strategiese pos in die staatsdiens 

wees, of in 'n cabinet, waar die persoon in 'n soort detachement-situasie nog 

steeds vir sy vroeere minister kan werk. Dit mag beteken dot hy vir die nuwe 

minister in die. hierargie werk. moor nog steeds verbonde voel aan die vorige 

minister, soos in die geval waar Pompidou se medewerkers in Couve de Murville 

se cabinet gedien het (reeds aangehaal).34 In ander gevalle kan dit beteken 

dot die persoon geheel en al toegewyd is aan die vorige minister en ten voile vir 

horn werk, buite die hierargie van die nuwe cabinet. Giscard d'Estaing het so 

'n reeling getref met twee Repub/icains lndependants, Jean de Broglie, 

secretaire d'etat van Buitelandse Sake, en Chamant, minister van Vervoer, vir 

twee van sy medewerkers toe hy tussen 1967 en 1969 sy amp neergele het. 'n 

Conseiller technique van Giscard d'Estaing wot op hierdie wyse vir Chamant 

gewerk het, het opgemerk dot hy, terwyl hy in sy cabinet gedlen het, vir 

Giscard d'Estaing van inligting voorsien het en vir horn as 'n skakel in die 

administratiewe stelsel opgetree het. Hy was glad nie betrokke by 

beleidbepaling of -uitvoering in die Ministerie van Vervoer nie.35 

Door is ook voorbeelde van ministers wot poste vir hulle medewerkers vind 

omdat hulle spesifiek voel dot hulle aan die persoon lets verskuldig Is. 

Byvoorbeeld, in 'n geval waar 'n lid van die cabinet afkomstig is van 'n 

direction in 'n sterk ministerie, en don teen die wense van daardie direction die 

hervormingsbeleid van die minister steun, sou hy dit moeilik vind om terug te 

keer no sy vroeere direction wanneer hy die cabinet verlaat. Die minister sou 

don amper verplig wees om namens horn tussenbeide te tree. 

Die aanvanklike opkoms van die Gaullistiese meerderheid en daarna die 

Sosialistiese meerderheid het grootliks geleenthede geskep vir konvergensie en 

bedinging tussen uittredende en nuwe ministers oor poste in die administrasie vir 

lede van cabinets. Dit was tydens die Vierde Republiek moeiliker om te 

bewerkstellig, want door was 'n voortdurende skommeling van ministers en 

verandering van heersende partye. 36 Dit is egter nie altyd die geval dot so 'n 

samestroming plaasvind nie. 'n Voorbeeld hiervan is die botsing tussen Boulin 

en Faure oor personeel in die Ministerie van Gesondheid. Toe Boulin die 

ministerie in Julie 1972 verlaat het, het hy daarin geslaag om sommige van sy 

medewerkers in die directions te plaas, en 'n deel van sy span is deur Faure 

oorgeneem. Faure het self 'n bale geesdriftige span saam met horn no die 

"Kyk no voetnoot 13 en die paragraaf waarin dit voorkom. 
35Chambraud, L'Entourage de Valery Giscard d'Estaing. 
"Vir meer inligting oor die cabinets von die Vierde Republiek kyk no Seurin, Les cabinets 
ministeriels, p. 1234; Remand, et.al., Quaronte ans de Cabinets Ministeriels. 
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ministerie gebring en was gretig om 'n hervormingsbeleid in te stel. Konflik het 

spoedig ontstaan tussen Faure en sy span, en die oorblywende lede van Boulin 

se span in die seNices. Door was veral geskille oor 'n directeurspos in die 

sentrale administrasie. Faure, begerig om 'n voet in die deur van die seNices te 

kry, het sy kandidaat sterk aanbeveet terwyl Boulin 'n gewese lid van sy 

cabinet ondersteun het. Die dilemma is uiteindelik opgelos deur 'n derde 

kandidaat van buite in te bring.37 

Op soortgelyke wyse mag 'n lid van 'n cabinet 'n pos wot hy graag wil he, ten 

spyte van die ondersteuning van en intervensie deur sy minister, nie kry nie, 'n 

Voorbeeld hiervan is beskryf in 'n onderhoud wot met 'n vroeere prefet gevoer 

is, wot in 1985 in die cabinet van Crepeau, die minister van Handel en 

Nywerheid, gewerk het. Nadat hy in 1986 saam met Crepeau oorgegaan het 

no die Ministerie van Justisie, wou hy graag die cabinet verlaat en hertoetree 

tot sy prefektorale loopbaan. Crepeau het namens horn tussenbeide getree 

en die minister van Binnelandse Sake gevra om as 'n guns te reel dot sy 

kandidaat 'n prefektuur sou kry sodra een beskikbaor word. Die minister het 

geweier, onder die voorwendsel dot die prefet te oud was (die 

ouderdomsgrense vir prefekte is toe pas verander) en ten spyte daarvan dot 

Crepeau die kandidaat bly ondersteun het het hy nie die pos gekry nie.38 

Door kan uit hierdie twee gevalle afgelei word dot die begunstiging en 

ondersteuning van 'n kandidaat deur 'n minister nie altyd 'n bevordering 

verseker nie. Soms word die ministeriele ondersteuning van 'n kandidaat in 

sigself 'n deel van 'n wyer politieke spet aangesien die wyer beleid van 'n 

minister dikwels ondermyn en aangeval kan word deur te weier om 'n sekere 

pos vir een van sy beskermlinge te gee. 

Soms is die minister onmagtig om poste te kry vir die meerderheid van die lede 

van sy cabinet. Dit mag dalk die geval wees nadat hy deur 'n politieke 

skandaal oorval is, of as hy om bepaalde redes sy amp moes neerle. 

Nalatigheid en gebrekkige geleenthede is verdere redes waorom 'n minister die 

toekomstige loopbane van sy medewerkers verwaarloos. 

Enkele ministers vermy dit doelbewus om hul medewerkers te beloon. Generaal 

de Gaulle was blykbaar so 'n gevat hoewel dit interessant is om daorop te let 

"Bernard Lalanne, La faune des cabinets ministeriels, L'Expansion. 102, November 1976, p. 106. 
30 Hy het toe die cabinetverlaat en 'n pos aonvoor as directeur in 'n privootonderneming. Directeur 
van die direction des seNices judiciaires, Persoonlike onderhoud. Ministerie van Justisle, Parys, 17 
Desember 1991 (kyk no Aonhangsel l ). 
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dot nie een van sy persoonlike personeellede in armoede of anonimiteit verval 

het nie. Die volgende poste is byvoorbeeld deur vroeere medewerkers van 

Generaal de Gaulle gevul: ambassadeurs in Londen, Washington, Mexiko, Chili 

en Pole, die pos van directeur general adjoint van die Banque Nationale de 

Paris, die poste van direkteur en sekretaris-generaal van die Franse Lugdiens 

(Air France), drie prefets. die pos van directeur de L 'ENA. en and er topposte in 

verskeie ministeries.'9 

'n Lid van 'n cabinet mag 'n verdere pos bekom deur kontakte wot hy 

opgebou het met ander staatsamptenare terwyl hy in 'n cabinet gedien het. 

Die heel boonste laag van die staatsdiens bestaan slegs uit 'n klein groep 

staatsamptenare, insluitend die grands corps, directeurs en chefs de services 

van die sentrale administrasie en lede van cabinets, en dit is natuurlik dot door 

minder besluitnemers in sleutelposte sol wees. Dit is dus relatlef maklik vir 'n 

persoon in 'n cabinet om by 'n sekere groep 'n reputasie op te bou. Hierdie 

toedrag van sake word beklemtoon deur die aard van die werk van cabinets. 

wot uiteenlopende en verreikende kontakte dwarsdeur die administrasie 

behels. 

Door moet weer klem gele word op die feit dot die meerderheid lede van 

cabinets die room van die staatsamptenary verteenwoordig, en dit is dus 

natuurlik dot hulle vroeg in hul loopbane bevordering sol kry. Diegene wot die 

cabinetstelsel verdedig, hou vol dot die staatsdiens voortdurend vernuwing 

ondervind omdat briljante jong persone toegelaat word om die tradisionele 

loopbaanstrukture te omseil en sodoende top administratiewe poste te bereik. 

Die vernuwing van die personeel van cabinets is 'n deurlopende proses, en lei 

tot · n situasie waar lede van die cabinet te doene kry met vroeere kollegas in 

topposte in die staatsdiens. Wanneer hierdie twee groepe doeltreffend 

meewerk, word een van die noodsaaklikste funksioneringsmeganismes van die 

cabinet geskep, aangesien dit lede van cabinets voorslen van kontakpunte in 

'n andersins vyandige administrasie. Die feit dot staatsamptenare in 'n ander 

konteks optree, verander dikwels hul partygetrouheid en stel aan hulle nuwe 

eise. Die probleme wot deur rolkonflikte veroorsaak word, is dus hier ter sprake. 

Gevolglik mag lede van cabinets soos vroeer aangedui, wanneer hulle 

byvoorbeeld directeurs in die sentrale staatsdiens word, hulle informele en 

"Bernard Tricot. De Gaulle et le service de l'Etat: des collaborateurs du general temolgnent Parys: 
Pion, 1977. p. 282. 
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vriendelike kontak met hul vroeere kollegas in die cabinet loot vaor en volgens 

die kenmerkende eise wot 'n directeurskap stel, optree. 

7.5 SAMEVATIING EN EVALUERING 

Door is verskeie faktore wot die samestelling van 'n cabinet be'invloed. 

Persoonlike verhoudinge speel beslis 'n belangrike roL selfs moontlik belangriker 

as politieke verhoudinge. Laasgenoemde is op sy beurt vir sekere cabinets en 

vir sekere poste belangrik, soos die van chef de cabinet. Party cabinets is 

hoofsaaklik homogeen saamgestel in die sin dot al die lede van die groep aan 

dieselfde party as die minister behoort, moor tydens die Vyfde Republiek kom 

dit toenemend voor dot bepaalde lede van cabinets met ministers van 

verskillende politieke oortuigings saamwerk. 

Tegniese aspekte is ook bepalend by die aanstelling van cabinetslede. Die 

minister behou soms sy voorganger se assistente, wot die voordeel het dot hulle 

weet wot aangaan, 6f hy kies amptenore uit die directions in die staatsdiens, 

6f hy probeer om bekwame persone te lok wot aan 'n bepaalde corps 

behoort. Hy vra dus dikwels, sonder enige ander oorweging, vir die consei/ 

d'etat, die cour des comptes of die inspection des finances om 'n tegniese 

raadgewer of 'n agent aan te stel vir 'n spesifieke sending. 

Dit is belangrik dot die ewewig wot op hierdie wyse bewerkstellig word, en 

waarvolgens die mag in die ministerie verdeel word, aangesien lede van corps, 

directions en vorige cabinets daarin werksaam is, tot doeltreffende 

verhoudinge in die administratiewe stelsel bydra. 

Die snelle mobiliteit van cabinetspersoneel in die staatsdiens dra daartoe by 

om politieke en administratiewe verhoudinge gladder te loot verloop, omdat 

persoonlike kontakte opgebou word in die sektore waor hulle werksaam is of 

was. Hierdie skakels wot gevorm word, help ook om 'n klimaat van vertroue 

tussen lede van cabinets en directeurs (wot self moontlik voorheen in 'n 

cabinet diens gedoen het) te skep. 

Ten spyte daarvan dot directeurs by hulle terugkeer no die administrasie 'n 

ander rol moet vertolk en weer volgens die kenmerkende wyse van 'n directeur 

optree, is dit nodig om daorop te wys dot die skakels tussen lede van cabinets 
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en hul vroeere kollegas wot as directeurs teruggekeer het no die administrasie. 

swakker sol wees as die tussen hulle en hulle vroeere cabinetskollegas wot in 

ander cabinets werksaam is. Door sol in hoofstuk nege meer aandag aan 

hierdie faset gegee word. 

Die kritiek wot deur personeel van die directions no ministers gemik word soos 

reeds aangedui is. suggereer gebrekkige erkenning vir verdienstelike 

staatsamptenare en word deur hulle vergelyk met die minister se waordering vir 

die werk van sy cabinet. waormee hy uiteraard heelwat nouer saamwerk. Dit 

moet egter onthou word dot cabinetslede, net soos ander hooggeplaaste 

staatsamptenore. hulle tussen hoogsopgeleide amptenore en die wot 

uitsonderlik presteer. bevind - met die verskil dot hulle sensitiewer ingestel sol 

wees as die administrasie vir die minister se politieke oorwegings. Wat opvallend 

is. is dot een van die noodsaaklikste funksioneringsmeganismes van die Franse 

politieke en administratiewe stelsel gevorm word wanneer cabinets en 

directions effektief saamwerk. Jn die praktyk voorsien dit ministers van 

noodsaaklike kontakpunte in 'n administratiewe bestel wot dikwels vyandig 

staan teenoor sy aktiwiteite en beleid. 

Die lede van 'n minister se personeel heg in wese groot waarde aan die 

deurslaggewende plek wot die cabinet in die Franse staatsdiens inneem, veral 

omdat diegene wot hoevlakbetrekkings in die staatsdiens beklee, no die 

goeddunke van die regering aangestel word. Toelating tot 'n cabinet is in baie 

gevalle bloot 'n stadium in 'n persoon se loopbaan. en door is dikwels 'n hoe 

personeelomset. selfs al verander die minister nie. Die gemlddelde dienstermyn 

duur nagenoeg drie jaor. Hlerdie hoofstuk beklemtoon dit duidelik dot dit 

voordelig is vir die loopbaanontwikkeling van staatsdienspersoneel om in 'n 

cabinet diens te lewer. 'n Toenemende aantal cabinetslede tree ook tot die 

politiek toe en stel hulle verkiesbaar vir die assemblee nationale. 

Die kritiek wot uitgespreek word, waorna vroeer verwys is. en wot daarop 

sinspeel dot staatsamptenare no 'n termyn in 'n cabinet outomaties no die 

politieke arena oorgaan. is aanvegbaor. Is Debre se diens in die conseif d'etat 

en in 'n cabinet belangriker vir klassifikasiedoeleindes as sy termyn in die 

senaat? Is Rocord se loopbaan as inspecteur des finances en lid van 'n 

cabinet belangriker as sy termyn as depute en eerste minister? Mens kan 

maklik ja se vir die twee voorbeelde. aangeslen die jare wot hierdie persone in 

die staatsdiens deurgebring het. ongetwyfeld 'n sterk invloed op hulle styl 

gehad het. Hoe dit ook al sy. die feit dot hy tegniese opleiding gehad het. 
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onderdruk nie 'n minister se politieke temperament nie, of hy 'n lid van die 

Parlement is of nie. Dit is verder belangrik om op te merk dat selfs die wat nie in 

die Parlement dien nie, later tog wel die kiesers se goedkeuring verdien, en 

natuurlik voordeel trek uit die feit dat hulle 'n ministerstitel het. 

Soos uit hierdie hoofstuk afgelei kan word, word baie van die probleme in die 

staatsdiens, as gevolg van die kontakte wat in die politieke en administratiewe 

stelsel bestaan, op informele vlak opgelos. Die cabinet is in wese 'n informele 

instelling, en teoreties gesproke is n6g sy struktuur, n6g die verdeling van die 

werk onder sy lede aan bindende regulasies onderworpe. So 'n stelsel maak 

die kommunikasie en die vrye vloel van lnligting (net soos die kontakte wat 

opgebou is wat kommunikasie in die staatsdiens vergemaklik, soos in hierdie 

hoofstuk bespreek is). binne die cabinelspan makliker en gee die cabinet 'n 

mate van soepelheid wat die permanente administrasie nie het nie. Hierdie 

aangeleentheid word in die volgende hoofstuk beskryf. 



HOOFSTUK8 

GETAL, ORGANISASIE EN WERKVERDELING VAN CABINETS 

8.1 INLEIDING1 

In die inleidende hoofstuk is aangedui dot die mag van cabinets in die Vyfde 

Republiek nie 'n 'kits' -verskynsel is wot sonder meer aan die groei van die 

'administrotiewe stoat', die 'opkoms van 'n tegnokrasie' en 'n magtiger 

uitvoerende gesag toegeskryf kan word nie. Hierdie faktore kon wel die invloed 

van die cabinets vermeerder het, of die manier waarop hulle funksioneer help 

vorm het. Dit lyk egter asof die minister se cabinet sy grondslag in die Franse 

politieke en administratiewe stelsel gevind het. Hierteenoor, lyk dit asof die 

cabinets op hulle beurt 'n baie belangrike rol gespeel het in die vorming van 

die struktuur van die Franse politieke en administratiewe stelsel. Wanneer die 

wyse waarop cabinets ontwikkel het, nagegaan word, word dit duidelik dot 

die rol wot hulle ingeneem het van hul ontstaan af tot in die Vyfde Republiek, 

hoofsoaklik onveranderd gebly het. Die nuwe kenmerke en eienskappe wot 

hulle ontwikkel het, was as gevolg van veranderings in die omgewing waarin 

hulle funksioneer. 

Die redes vir die onstaan en ontwikkeling van cabinets bly ontwykend. Logies 

gesproke kan 'n mens 'n aantal faktore identifiseer wot die aard van die 

cabinets help bepaal het - soos die mag van die verskillende corps in die 

administrasie, die veranderende politieke aard van die regerings, die basiese 

verpligting op staatsamptenare om neutraal teenoor die publiek in die 

uitvoering van hulle werksaamhede te bly ('n neutraliteit wot egter nie vir 

amptenare teenoor hul ministers geld nie) en die toenemende verwydering 

tussen die minister en die administrasie. Die werksaamhede van cabinets het 

dikwels self probleme laat ontstaan, wot hulle self moes oplos; met ander 

woorde, die cabinets het 'n belangrike rol begin speel in die vorming en 

vestiging van verhoudlnge tussen die minister en die admini.strasie. 

'In hlerdle hoofstuk is door nie deurgaans van voetnotas gebruik gemaak waar lnllgtlng uit 
onderhoude en waameming verkry is nie, omdat die meeste lede van cabinets versoek het dot 
hulle nle aangehaal moet word nie. Die onderhoude word in die inleidende hoofstuk, Aanhangsel l 
en Aanhangsel 2 beskryf. 
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Cabinets funksioneer, net soos ministers, hoofsaaklik op die kruispunt waor 

verskeie instellings en prosesse in die politieke en administratiewe stelsel 

bymekaor kom. Hulle speel gevolglik 'n sleutelrol in die verhoudinge tussen die 

twee stelsels, omdat hulle die minister se skakel met beide die politieke en 

administratiewe stelsel is. Diagram 6 dui aan hoe ministers en cabinets 'n skakel 

vorm tussen die politieke instellings, te wete die partye, die Porlement, 

drukgroepe, die regering en die staatsdiens. Hoewel door wel direkte kontak 

tussen hierdie groepe bestaan, word die amptelike verhoudinge grootliks via 

die cabinets bewerkstellig. 

Door word dikwels deur staatsamptenare, kritici in politieke portye en van die 

media, en politieke en administratiewe deskundiges, aangevoer dat cabinets 

tydens die verloop van die Vyfde Republiek groter, sterker en meer 

bestuursgerig geword het. Hierdie verandering het in so 'n mate geskied dat 

hulle hulself in die plek van die permanente administrasie gestel het en 

sodoende 'n soort porallelle administrasie geskep het, wot daartoe gelei het 

dot hulle begin het om hulle politieke stukrag te verloor. Volgens kommentators 

is hierdie twee faktore verwant en kan hulle toegeskryf word aan die groter 

ministeriele stabiliteit in die Vyfde Republiek, die groter bekwaamheid van 

spesialispersoneel en aan die tegnokratiese aord van die regering. Door sol in 

hierdie hoofstuk aangedui word dot, hoewel cabinets toenemend betrokke 

rook by die administratiewe proses, dit nie noodwendig met 'n verbrokkeling 

van hul verhoudinge met politieke instellings of 'n afname in hul betrokkenheid 

by die politieke proses gepaard goon nie. 

In hierdie hoofstuk word die getal lede, die soort poste, die interne organisasie 

en werkverdeling van cabinets beskryf. Dit is duidelik dot cabinets se 

werkverdeling verskil van die in die staatsdiens omdat hulle nog steeds meer 

afhanklik is van informele kontakte, ten spyte van die toenemend 

geformaliseerde en hierargiese aard' van die cabinetstelsel. 

'Hoewel die Britse en Amerikaanse literatuur na die informele aard van die cabinets verwys, is dit 
die skrywer se waarneming dot die aard van cabinets ook hierargies is, soos dit In hlerdie hoofstuk 
aan die lig sol kom. Die aanname dot cabinets op 'n informele wyse georganiseer word, Is moontllk 
daaraan te wyte dot die Britse en Amerikaanse studies nle bewys daarvan lewer dot hulle die wyse 
waarop cabinets funksioneer, ondersoek het nie. Kyk na die Geraadpleegde Bronne. 
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DIAGRAM 6 

PLEK VAN DIE CABINET 
IN DIE POLITIEKE EN ADMINISTRATIEWE STELSEL 

REGERING 

CABINETS 

DRUKGROEPE 
POLITIEKE PARTY 

MINISTER 

PARLEMENT 

ADMINISTRASIE 

8.2 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN CABINET~ 

Die ontstaan van cabinets kan sover terug as die vyftiende eeu nagespoor 

word in die vorm van die raadgewers of entourages (familiekring) van die 

staatsekretarisse van die Koning. Die instelling van die cabinet soos dit vandag 

bekend is, het egter moontlik in die negentiende eeu ontstaan. Hoewel die 

term cabinefvir die eerste keer in 1822 in amptelike dokumentasie gebruik is om 

die lede van die cabinet van die Ministerie van Justisie aan te dui, het dit reeds 

voor hierdie datum redelik algemeen in administratiewe dokumente 

'Vir 'n geskiedkundige oorsig van cabinets kyk no Guy Thuillier. Les Cabinets Minister/els. Que sais
je?, Parys: Presses Universitaires de France. 1982, pp. 6-18; kyk oak nc Jean-Louis Seurin, Les 
cabinets ministeriels, Revue du Droit Public et de la Science Politique, 72(6), November/Desember 
1956, pp. 1207-1294. 
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voorgekom. waar dit na die persoonlike sekretariaat van elke minister verwys 

het.' 

Die cabinet was 'n klein raadgewende instelling wot in 'n potensieel vyandige 

wereld as die 'oe en ore' van die minister gefunksioneer het. Die primere funksie 

van die cabinet - 'n groep mense wot gewoonlik met die hand deur die 

minister self uitgesoek is - onder a lie politieke regimes was om as tussenganger vir 

die minister op te tree. Die cabinet het versoeke vir dekorasies vir · 

verdienstelikheid. interventions in postoekennings in die adminlstrasie en die 

kanalisering van politieke gunste van deputes en plaaslike politici hanteer. Die 

funksies was beslis belangrik in 'n stelsel waar die uitdeel van politieke gunste 

die 'olie' was wat die hele politieke en administratiewe masjien effektief moes 

loot verloop. 

'n Studie van die wyse waarop die cabinets ontwikkel het. dui daarop dot 

hulle rol grootliks sedert hulle ontstaan tot in die Vyfde Republlek onveranderd 

gebly het. Cabinets was byvoorbeeld in 1822. net soos in 1991. die kanale 

waarlangs politieke gunste en gawes uitgedeel is; hulle het die aanstellings in 

administratiewe paste hanteer - en wot nog meer merkwaardig is - het. as die 

kanaal waarlangs die wense van die minister aan die administrasie oorgedra is, 

seker gemaak dot sy wense ook uitgevoer word. In sommige gevalle het hulle 

selfs tussenbeide getree in die dagtaak van die administrasie. 

As gevolg van die toenemende kompleksiteit van die politieke en 

administratiewe stelsel het die funksies en aktiwiteite van cabinets verander. 'n 

Tipiese 'politieke guns' aan die begin van die negentiende eeu sou 

byvoorbeeld wees om vir die seun van 'n plaaslike notable 'n betrekking in die 

staatsdiens te kry. of om die invoerbelasting in 'n kiesafdeling vir 'n belasbare 

item te laat verlaag. In die Vyfde Republiek sou 'n tipiese guns eerder wees om 

vir 'n belangrike besigheidsman 'n ingewikkelde transaksie in padkonstruksie te 

beklink.' Die rol van die cabinet as magsmakelaar is egter in albel hlerdie 

gevalle in wese dieselfde. Daar is wel in laasgenoemde geval meer 

administratiewe en finansiele kundigheid nodig, en die cabinet sou dus meer 

moet intree in die werklike funksionering van die administratiewe stelsel. 

'Ministerie van Justisle. Reeks BB l 7A 3210. Argiefmateriaal. Parys: Ministerie von Justisle, 1989. 
'Kyk na J. Chapsal & A. Lancelot. La Vie Politique en Fronce depuis 1940. Porys: Presses 
Universitaires de France. 1975. pp. 203-246. 
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Tot tydens die Derde Republiek is die meeste lede van cabinets uit die minister 

se vriende of uit mense wot by horn aanbeveel is, gewerf. Aon die begin van 

die negentiende eeu was die lede van cabinets hoofsaaklik jong aspirant 

politici wot gretig was om 'n voet op die leer na politieke mag te kry. Met die 

verloop van die l 9e eeu het die getal staatsamptenare wot in cabinets dien, 

toegeneem en tans word cabinets, soos reeds aangedui. hoofsaaklik uit 

staatsamptenare saamgestel.' 

Namate die administrasie grater geword het. het die cabinet die minister begin 

adviseer ten opsigte van beleid en, in 'n sekere mate, sy skakel met die 

administratiewe masjien geword. Selfs gedurende die middelste dekades van 

die negentiende eeu het die meeste ministers daaroor gekla dot die 

admlnistrasie as't ware as teenbalans teen hulle politieke mag optree. Die 

administrasie was ook geneig om te werk sonder om die minister in ag te neem, 

tensy daar druk op hulle uitgeoefen is. Dit was dus die cabinet wot die taak 

moes opneem om hierdie teenbalans reg te stel. 

in die algemeen blyk dit dot dit in die magsfeer van die cabinet gele het om 

politieke probleme te hanteer - met ander woorde, terreine wot regstreeks of 

onregstreeks die posisie van die minister of die regering rook. 

Terselfdertyd lyk dit asof die mag van die individuele directeurs in die sentrale 

administrasie ook al minder geword het, in vergelyking met die bloeitydperk 

van die Vierde Republiek toe daar no bewering spesiale sittings tussen 

directeurs in die administrasie, en mededingende drukgroepe en politieke 

faksies in die ministeries gehou is om na laasgenoemde se probleme te luister.' 

'n Kenmerk wot deur 'n geskiedkundige oorsig van die cabinets aan die lig 

gebring is,' is dot dit dikwels moeilik is om oor hul aard en rol te veralgemeen, 

ten spyte van 'n bepaalde kontinulteit in hulle basiese funksies. Die aard van 

die cabinet sol op enige gegewe tydstip grootliks wissel, afhangende van die 

styl van die minister en die vermoens van die individuele cabinetslede. Die 

cabinet was nog altyd en sol altyd 'n dualistiese, soepele instelling wees. 

'R. de Jouvenel, La Repub/ique des Camarades, Porys: Grosset, 1914. p. 67. 
'Kyk no Seurln, Les cabinets ministeriels. vir 'n geskiedkundige oorsig van die cabinets van die 
Vierde Republiek. 
'Hoewel die geskiedenis van cabinets nie by die proefskrif betrek word nie. was dit om twee redes 
nuttlg om dit no te vars. Eerstens. deur enkele van die redes vir hulle groei uiteen te sit. dra dit by tot 
'n beter begrip van hul huidige status en funksies. Tweedens is dlt vonult 'n metodologiese oogpunt 
nuttig, oongesien die geskiedkundge ontwikkeling van cabinets die probleme van 'n ontteding 
beklemtoon. en die roomwerk woorvon gebruik gemoak word in die proefskrif die grondslog vorm 
vir die ontteding van die cabinets in die Vyfde Republlek. 
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8.3 LEDE 

Die cabinets is indertyd gekritiseer omdat hulle personeelgetalle voortdurend 

aan die toeneem was, en omdat politieke faktore altyd in hulle 

werksaamhede voorrang geniet het. 'n Wet van 1911 het reels vir die cabinet 

neergele. Dit het onder andere die maksimum aantal lede wot in 'n minister se 

cabinet mag dien, bepaal. 

8.3. I AMPTELIKE LEDE 

Soos reeds vermeld, word die getal lede wot in cabinets toegelaat word sedert 

1911 deur wetgewing gereguleer.' As 'n reaksie teenoor die misbruik van hierdie 

wetgewing is dit in 1948, 1951 en 1954 gewysig. 10 Die regsposisie tydens die Vyfde 

Republiek was tot dusver dot elke cabinet onder meer een directeur, een chef 

de cabinet, twee chefs adjoints de cabinet (adjunkhoofde van die cabinef), 

'n sekretoris of sekretoresse en twee charges de mission en/of twee conseillers 

techniques mag insluit. Door mag altesaam nie meer as tien lede wees nie. Die 

name van die amptelike lede word in die Journal Officiel gepubllseer. Cabinets 

in die ministeries van Buitelandse Sake, Finansies en Binnelandse Sake word een 

bykomende lid toegelaat, terwyl cabinets van secretaires d'etat nie meer as 

sewe lede mag insluit nie. 

'n Ontleding van die amptelike lede van cabinets toon dot, hoewel die 

meeste ministers nie meer amptelike lede gehad het as waarop hulle statuter 

geregtig was nie, 'n poor ministers in 1991 tog meer gehad het. Byvoorbeeld, 

Bruno Duriex, die minister van Gesondheid en Sosiale Welsyn het een en twintig 

lede gehad; Beregovoy, die minister van Ekonomie, Finansies en die Begroting 

het vyf en twintig lede gehad; Jospin, die minister van Nasionale Opvoeding, 

agttien; Nollet, die minister van Justisie het sewentlen lede gehad; Roland 

Dumas, die minister van Buitelandse Sake het sestien lede gehad; en Louis 

MermaZ, die minister van Landbou het een en twintig lede gehad. 

Hoewel door tydens die Vyfde Republiek dlkwels daorop aangedring is dot 

door by hierdie amptelike perke gehou moet word, blyk dit dot door geen 

'Frankryk, Loi des Finances 13 Jui/let 1911. Journal Officiel 14 Jui/let 1911. art. 141 en 142. 
10Frankryk, Decret du 28 Jui/let 1948, Journal Officiel 29 Jui/let 1948, Decret No. 48-1233 du 23 Jui/let 
1948, art. 1-9; Decretdu 22 AoOt 1951. Journal Officiel 22 AoOt 1951. Decret No. 51-1030 du 21 AoOt 
1951, art. 1-2: Decretdu 11Mai1954, JournalOfficiel 12 Mol 1954, Decret No. 54-485 du 11 Mal 1954, 
art. 1-2. 
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dissiplinere stappe gedoen word teen ministers wot hul statutere perk oorskry 

nie. Door is ook. benewens die amptelike lede. 'n aansienlike getal lede wot 

nie op die amptelike lyste verskyn nie. Hierdie groep agents contractuels kan 

verdeel word in die officieux(nie-amptelike) en die clandestin (geheime) lede." 

8.3.2 NIE-AMPTELIKE EN GEHEIME LEDE 

Otticieux-lede is in die algemeen bekend aan alle lede van die cabinet en 

aan die groep met wie die cabinet te doen het. Die nie-amptelike lede val in 

twee kategoriee. Die eerste kategorie bestaan uit staatsamptenare wot 

dieselfde werk doen as die amptelike lede. moor wot nie in 'n amptelike 

hoedanigheid optree nie. 6f as gevolg van die statutere perk. 6f om 

persoonlike redes. Die tweede kategorie bevat diegene wot voltyds of deeltyds 

in die cabinet ingebring is as persoonlike medewerkers van die minister om 

spesifieke opdragte of take, wot nie normaalweg deur gewone cabinetslede 

onderneem word nie. vir die minister uit te voer. Die meeste cabinets het nle

amptelike lede uit die eersgenoemde kategorie: die cabinet van Giscard 

d'Estaing, tydens sy ampstermyn as minister van Finansies (1962-1966 en 1969-

1973). byvoorbeeld, is feitlik verdubbel deur nie-amptelike lede van die sentrale 

administrasie van die Ministerie van Finansies. Dit was dieselfde geval met die 

cabinet van Jospin toe hy minister van Nasionale Opvoeding (1989-1991) was. 

In sommige gevalle word staatsamptenare van die directions geraadpleeg in 

verband met sake wot normaalweg net deur die cabinet hanteer word, 

sander dot hulle lede van die cabinet genoem word. Een directeur in 'n 

direction in die Ministerie van Gesondheid wot in 1987 in die cabinet van 

Barzach diens gedoen het, het van tyd tot tyd vir Evin, die minister van 

Gesondheid in 1989. oor gebiede buite sy jurisdiksie in 'n semi

cabinetshoedanigheid van advies bedien." 

In sommige gevalle werk die persoonlike medewerkers buite die hierargie van 

die cabinet en staan hulle nie onder die gesag van die directeur de cabinet 

nie. Meestal veroorsaak dit glad nie probleme nie, aangesien hierdie lede 

spesifieke aspekte van die minister se werk uitvoer. Konflik ontstaan egter 

"Die Mauroy-regering het ongeveer 500 amptelike lede ingestuit. Fablus-regering ongeveer 530. 
Chirac-regering ongeveer 580 en teen November 1988 onder Rocard het die getal no ongeveer 
600 gestyg: kyk no Peter A. Hall, Jack Hayward & Howard Machin (reds.), Developments In French 
Politics. London: Macmillan. 1990. p. 129. 
12 Oirecleur. Persoontike onderhoud. Ministerie van Gesondheid. Parys. 2 Met 1989 (kyk no 
Aanhangset l ). 
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wanneer sulke lede die mag waarmee die minister hulle beklee het. misbruik 

deur in te meng op die gebied van die cabinet of deur teenstrydig met die 

wense van die directeur de cabinet op te tree. So 'n situasie het horn 

afgespeel in die cabinet van Jospin in 1989 toe dit onmoontlik geword het vir 

die directeur om die leisels stewig in sy hande te hou. Die skeuring in die span 

was so erg dot 'n aantal lede verwyder is en die cabinet onder 'n nuwe 

directeur de cabinet hervorm is. Dit lyk asof die waarskynlikheid dot so 'n 

situasie mag ontstaan, verhoog word wanneer die minister teen die wense van 

die directeur lede op die cabinet afdwing. 

Die tweede kategorie nie-amptelike lede word byvoorbeeld gevind in die 

cabinets van Pierre Arpaillange in 1988 of Jospin in 1991. waar politieke skulde 

vereffen is of politieke gunste uitgedeel is deur die titel membre de cabinet toe 

te ken." Sulke lede is gewoonlik nie betrokke by die kern van die cabinet se 

werksaamhede nie. 

Die onderskeidende kenmerk van geheime lede (populer bekend as die 

eminences grises" van die minister) is dot hulle identiteit en die presiese aard 

van die werk wot deur hulle verrig word. slegs aan die minister en die directeur 

de cabinet bekend mag wees. Boie lede van cabinets met wie gesprek gevoer 

is, was onseker hoeveel geheime lede door is. of wot hulle doen. Eerstens kan 

die geheime lede van buite die staatsamptenary gewerf word om van tyd tot 

tyd oor spesiale kwessies geraadpleeg te word. Dit mag wissel van 'n nyweraar 

tot 'n vakbondlid wot periodiek gekonsulteer word. Dit mag polities in die 

belong van beide die betrokke persone en die minister wees dot hul werk in 

die cabinet anoniem moet bly. Tweedens verkies sommige van die lede wot 

betrokke is by die persoonlike of politieke aspekte van die minister se werk om 

anoniem te bly. Byvoorbeeld. terwyl Lang In 1989 minister van Kultuursake was, 

het hy twee cabinetslede gehad wot voorheen saam met horn werksaam was 

op die terrein van tronkhervorming (waarin hy persoonlik belanggestel het) wot 

hul vroeere werk voortgesit het onder die beskerming van die cabinet. Ook is 

door sommige lede wot skakeling tussen die politieke party en die minister, of 

die plaaslike kiesafdeling en die minister onderneem. wot blykbaar verkles om 

anoniem te bly. 

"Lionel Jospin het die betrokke cobinefslid die titel gegee omdat hy sy belonge by die Port/ 
Socio/isle (woorvan Jospin eerste sekretaris was) moes behartig. 
"Die term eminence(s) grise(s) word in Frankryk gebruik vir persone Wat agter die skerms vlr 'n 
minister optree, omdat hulle name nie amptelik bekend gemaak word nie. 



Hoofstuk 8 Bladsv 263 

Hoewel die oantal nie-omptelike en geheime lede van cabinets dikwels 

oordryf word deur kritici van die stelsel, is door blykboor van hulle teenwoordlg 

in elke cabinet in die Vyfde Republiek. Cabinets soos die van Pisani en Couve 

de Murville het min nie-amptelike lede gehad. Die cabinets van Faure, 

Chalandon, Chaban-Delmas, Giscord d'Estaing, Nollet, Beregovoy, Jospin, 

Joxe, Long, Foroux, en Balladur het egter behoorlik oorgeloop van deeltydse, 

nie-amptelike en geheime lede. Cabinets in die nywerheids- en finansiele 

ministeries bevat in die algemeen ongeveer tien nie-omptelike lede. 

Hierdie aspek van die samestelling van cabinets is al gekritiseer, selfs deur 

cabinetslede, soos gesien kan word uit die volgende opmerking deur Rigaud, 

voorheen self 'n directeur de cabinet. 

"On a vu d'ailleurs combien les textes des effectifs des cabinets etaient tournes 
et donnaient lieu a une veritable degradation. car la notion de membre de 
cabinet officieux et de membre de cabinet clandestin est certainement l'un des 
maux les plus graves et une des anomalies les plus dangereuses. "15 

Die aard van die cabinet word op 'n hele poor vlokke geraak deur 'n aantal 

nie-amptelike en geheime lede te betrek. 

Eerstens, dit verswak die krag van die amptelike cabinet, aangeslen dit dikwels 

vlr buitegroepe moeilik is om vas te stel vir welke werksaamhede 'n cabinetslid 

verantwoordelik is. Hierdie onduidelikheid verminder die prestige en gesag van 

diegene wot amptelik in die cabinet dien. Die administrosie verkies 

byvoorbeeld om met persone te onderhandel wot die openlike en direkte 

magtiging van die minister geniet, selfs al hou hulle nie van cabinets nie. Dit 

skep spanning en agterdog tussen die cabinet en die staatsdiens as door 'n 

groot getal nie-amptelike en geheime lede is, aangesien dit direk teenstrydig is 

met die idee van 'n poor vertrouelinge wot deur die minister met gesag beklee 

is. 

Die permanente staotsamptenore verkies, in hul verhoudinge met cabinets, om 

te weet teenoor wie hulle aanspreeklik is. Die aanhoudende toestromlng van 

nuwelinge wot oor die administrasie probeer baasspeel, maak hulle wrewelig. 

Ten slotte mag 'n aantal nie-amptelike en geheime lede daortoe lei dot die 

struktuur van die cabinet verswak word en dus meer oop is vlr korrupsie, Die 

klassieke voorbeeld hiervan is die geval van Chalandon se cabinet wot baie 

15 Jacques Rigaud in lnstitut Fron<;:ois des Sciences Administrotives. Les Superstructures de 
!'Administration Centrale. Porys: Fondotion Notionole des Sciences Politiques. 1973. p. 261. 
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nie-amptelike lede gehad het. Een van die oorsake van die sogenaamde 

Aranda-skandaal. waar 'n cabinetslid die pers voorsien het van vertroulike 

besonderhede oor eiendomstransaksies. was die feit dot die directeur de 

cabinet nie meer in stoat was om die agtergrond van die inkomende lede van 

die cabinet deeglik no te gaan of seker te maak dot die lede te alle tye lojaal 

optree teenoor die minister nie." 

Die probleem met nie-amptelike en geheime lede is nou verwant aan die 

interne hierargie in die cabinet. Die probleme ontstaan hoofsaaklik wanneer 

die minister sulke lede vrye teuels gee om te werk op terreine wot alreeds onder 

voldoende toesig van ander lede staan. 

8.4 POSTE IN DIE CAB/NEr7 

Die terrein wot deur elke cabinet gedek word en die soort paste wot 

noodsaaklik is om die bepaalde verantwoordelikhede in die cabinet na te 

kom, wissel aansienlik. Hoewel posvoorskritte deur wetgewing neergele word. 

word dit nie normaalweg nagevolg nie. Daarbenewens stem die tunksies wot 

deur die lede vervul word en hul status in die cabinet nie altyd ooreen met die 

paste wot hulle beklee nie. 

8.4.1 DIRECTEUR DE CABINET 

Die rol van die directeur de cabinet moet spesiale klem kry. Die cabinet in die 

Derde en Vierde Republiek het nie normaalweg 'n baie stewlge struktuur 

gehad nie. Dit het soos 'n militere bevelstafinstelling gefunksioneer, met relatief 

onafhanklike lede wot regstreeks met die minister in verbinding was. Dit het 

aanleiding tot die ontstaan van 'n spreekwoord gegee waaNolgens elk van 

die personeel as die min'1ster se 'alter ego' beskryf is wot regstreeks namens horn 

kon optree." Door is nog baie wot steeds hierdie mening huldig, maar dlt kom 

al hoe minder met die werklikheid ooreen. Daar was soms twee hierargiee (wot 

"A. Chalandon. Comment je coni;:ois le role de l'Etat. Preuves, 88. 1970, pp. 64-73. 
"Kyk na Marie-Jose Frichement & Veronique Aubert. Le Fonctionnement, in Quarante Ans de 
Cabinets Minister/els, Rene Remand. Aline Coutrot & Isabel Boussard (reds.), Parys: Fondatlon 
Natlonale des Sciences Politiques, 1982, pp. 159-192; Guy Thuillier ontleed die paste in cabinets 
kortliks in sy boek oor mlnlsteriele cabinets: kyk na Guy Thuillier, Les Cabinets Minister/els. Que sais
je?, pp. 40-80. 
18 Jeanne Siwek-Pouydesseau. French Ministerial Staffs, in The Mandarins of Western Europe: The 
Political Role of Top Civil SeNants. redakteur Mattei Dogan, New York: Sage, 1975, p. 205. 
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ongetwyfeld 'n te sterk term is): aan die een kant was daar die directeur de 

cabinet, die tegniese raadgewers en die hoofde van missies wot regstreeks met 

die ministerie in verbinding was; aan die ander kant was die chef de cabinet 

en die charge de mission aupres du ministre, bekend met politieke faktore, 

veral met parlementere betrekkinge en politieke kwessies. Die minister was die 

een wot die sintese teweeggebring het." 

Dit lyk tans ook in sommige cabinets asof die chef de cabinet of soms die 

charge de mission aupres du ministre net so 'n belangrike pos as die directeur 

de cabinet beklee en asof hulle gesag dieselfde is, maar dit is in werklikheid nie 

die geval nie. Dit is wel so dot die status van 'n chef de cabinet en 'n charge 

de mission aupres du ministre se posisies wissel, en dot hulle in baie gevalle groot 

mag het as gevolg van hul noue verbintenis met die minister. Die directeur de 

cabinet dra tans in die meeste gevalle die oorhoofse verantwoordelikheid in 

die cabinet. Hy is die enigste persoon wot wetlik die delegation de signature 

het om namens die minister dokumente te onderteken. Dit veroorsaak dot hy 

deur die administrasie en die regering as onbetwiste en verantwoordelike hoof 

beskou word. 'n Charge de mission aupres du ministre en 'n chef de cabinet 

mag moontlik mag he wot voortspruit uit hulle verhouding met die minister, 

maar dit geld slegs in die hierargie van die cabinet en nie buite die cabinet 

nie. Hoewel die chef de cabinet hierargies onder die directeur de cabinet val, 

behou hy soms 'n mate van outonomie. maar dit Is vir relatief minder belangrike 

politieke sake. 

Die directeur de cabinet is die een wot deur homself en ander beskou word as 

die sentrale punt waarby alles moet 'verbygaan'. Al die belangrikste 

dokumente gaan deur sy hande omdat net hy dit mag onderteken. Sover dit 

dringende sake aangaan. of in gevalle waar 'n mondelinge prosedure gevolg 

kan word, kan die conseillers techniques of charges de mission die minister 

natuurlik regstreeks raadpleeg. sonder dot hulle die directeur as tussenganger 

hoef te gebruik. maar die directeur de cabinet word altyd op hoogte van sake 

gehou. 

Die directeur de cabinet se werksaamhede slult die volgende in: 

• dokumentasie wot deur die minister onderteken moet word; 

• wetgewing en regulasies; 

"Siwek-Pouydesseau. French Ministerial Staffs, p. 205. 
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• cabinets- en departementele directions se organisasie; 

• verhoudinge met die cabinets van die president en die eerste minister; 

• die ministerie se oorhoofse politieke orientasie; 

• alle dringende, belangrike, geheime en sensitiewe aangeleenthede; en 

• meer algemene politieke sake wot die minister se verhoudinge met 

politieke persone rook of wot moontlik negatiewe openbare reaksie kan 

ontlok. 

Die directeur de cabinet kan ook verantwoordelik wees vir belangrike 

aanstellings in die cabinet. en verhoudinge met vakbonde en professionele 

verenigings." 

Die pos van directeur het nog in alle cabinets tydens die Vyfde Republiek 

bestaan. Die directeur is formeel en so te se altyd in die praktyk die belangrikste 

en mees senior lid van die minister se span. Hy mag in sommige gevalle die 

enigste lid wees wot deur die minister gekies is (behalwe vir sy persoonlike 

medewerkers). Slegs in een geval is door gevind dot die directeur nle deur die 

minister gekies is nie. In hierdie geval is die keuse gedoen deur die uittredende 

directeur, onderworpe aan die goedkeuring van die minister. 

Die belangrikheid van die directeur se rol spruit uit die feit dot hy baie nou met 

die minister saamwerk. en as koordineerder in die cabinet en in die ministerie 

optree. In die geheel gesien behels sy take die koordinering van die directeurs 

binne die ministerie. arbitrasie in konflikte tussen directeurs en die cabinet, 

raadgewing aan die minister oor beleidbepaling en ten slotte die ontvangs 

van besoekende individue en groepe namens die minister. 

8.4.2 DIRECTEUR ADJOINT 

In sommige gevalle word die directeur bygestaan deur 'n directeur adjoint. 

Hierdie pos het tydens die Vyfde Republiek minder belangrik geword. 

Normaalweg werk 'n directeur adjoint aan spesifieke probleme of projekte en 

rapporteer direk aan die directeur of minister. Dit kan soms gebeur dot die 

directeur een van die consei//ers techniques in die cabinet kies om sy 

persoonlike assistent te wees. sander om die titel directeur adjoint aan horn toe 

te ken. 

"Siwek-Pouydesseau, French Ministerial Staffs, p. 205. 
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8.4.3 CHARGE DE MISSION AUPRES DU MINISTRE 

Die pos van charge de mission aupres du ministre het tydens die verloop van 

die Vyfde Republiek ontwikkel en was voorheen onbekend onder ministers. Dit 

lyk ook asof door vier afsonderlike soorte persoonlike adviseurs is. 

Eerstens is door diegene wot baie no aan die minister is en 'n betekenisvolle rol 

in die cabinet speel, soms in mededinging met die directeur de cabinet. Die rol 

wot Poniatowski in die cabinet van Giscord d'Estaing gespeel het, is 'n 

voorbeeld van hierdie tipe verhouding. Poniatowski, 'n persoonlike en politieke 

vriend van Giscard d'Estaing, het in 1962 by die cabinet aangesluit as charge 

de mission aupres du ministre. Die volgende aanhaling uit sy biografie beskryf 

die aord van die werk wot hy in die pos verrig het: 

"C'etait le plus haut poste du ministere. II s'agissait d'un travail de coordination 
de !'ensemble des decisions financieres et economiques a prendre, de la 
preparation pour le ministre des finances des dossiers essentiels sur lesquels son 
choix devaient s'exercer. En sens inverse c'etait la mise en oeuvre des 
decisions du ministre. C'etait enfin !'explication a la presse de la politique 
pourrai suivie. "21 

Hierdie soort persoonlike adviseur het baie gesag in die ministerie en in die 

cabinet en tree op as beleidsraadgewer van die minister." 

Tweedens ontvang sommige die titel van die minister 6f om aan te dui dot die 

werk waormee hulle in die cabinet besig is, baie belangrik is, 6f dot hulle hoe 

waorde het as lede van die cabinet. Hierdie lede hou gewoonlik toesig oor 

spesifieke belangegebiede binne die ministerie, moor mag die minister dikwels 

road gee aangaande algemene beleid. Byvoorbeeld, Monier wot in die 

cabinet van Beregovoy gewerk het as charge de mission aupres du ministre, 

het opgetree as toesighouer oor alle begrotingsaangeleenthede en transaksies 

vir die minister van Finansies. Verder het hy spesiale ondersoeke vir die minister 

gedoen, moor hy het homself beskou as direk verantwoordelik aan die 

directeur de cabinet. 

Derdens is sommige charges de mission aupres du ministre nie betrokke by die 

werk van die cabinet nie, moor tree suiwer as raadgewers van die minister op. 

Hulle is dikwels medewerkers wot die minister reeds lankal ken. Roger Gregoire, 

" Michel Poniatowski, Cortes sur la table, Parys: Pion. 1972, p. 98. 
"Poniatowski (popular bekend as le prince) is in 1974 no Giscard d'Estaing se verkiesing tot 
president as die enigste ministre delegue deur horn In die regerlng aangestel. 
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'n senior staatsman in die Franse staatsdiens het Guichard tydens die Barre

regering van 1976 tot 1981. wot al jare lank 'n kollega van horn was, op so 'n 

wyse gedien in die ministeries van Nasionale Opvoeding en Openbare Werke. 

Ten slotte word die posaanduiding in sommige gevalle gebruik as 'n eretitel. 

Een voormalige directeur is uit die Ministerie van Binnelandse Sake vir die 

cabinet van Evin in die Ministerie van Gesondheid gewerf as sy charge de 

mission aupres du ministre. Dit lyk asof hierdie pos aan horn gegee is as 

vergoeding omdat hy die pos as directeur de cabinetverloor het. Die betrokke 

lid het vir die minister spesiale opdragte uitgevoer, maar blykbaar het hy n6g 

oor die minister, n6g oor die ander lede van die cabinet veel lnvloed 

uitgeoefen. 

In die eerste twee gevalle mag die charge de mission in beheer van een of 

twee cabinetslede wees, of hy mag van tyd tot tyd lede 'leen' uit 'n ander 

deel van die cabinet. Byvoorbeeld, 'n persoonlike adviseur van Evin in die 

Ministerie van Gesondheid wat by die Franse welsynsdienste (securite sociale) 

werksaam was, kon gebruik maak van die dienste van twee conseil/ers 

techniques en charges de mission wat normaalweg in diens van die directeur 

de cabinet was. 

Soos reeds aangedui mag die charge de mission aupres du ministre in sommige 

gevalle die gesag van die directeur in die cabinet teestaan. Persoonlike 

adviseurs. soos Racine wat vir Debre bygestaan het." Poniatowski vir Giscard 

d'Estaing en Bidegain vir Faroux, het invloed gehad by die minister en het 

opgetree as sy hoofraadgewer, omdat hulle besonder kundig was en jarelange 

beroepservaring gehad het. In sulke gevalle mag dit gebeur dot die rol van die 

directeur in werklikheid gedegradeer word na die van administratiewe 

koordineerder van die cabinet. 

8.4.4 CHEF DE CABINEf4 

Hierdie pos word in alle cabinets gevind. hoewel die status en funksies van die 

onderskeie chefs aansienlik kan wisseL na gelang van die bepaalde minister se 

behoeftes en bestuurstyl. Hulle word as die minister se politleke medewerkers 

beskou omdat hulle hoofsaaklik verantwoordelik is vir die hantering van 

"Bernard Lalanne, La faune des cabinets rninisteriels. L'Expansion, 102, November 1976. 
"Kyk no chef de cabinet in die Glossorium. 
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politieke probleme, die minister se kiesafdeling, sy party, en die media." Die 

chef de cabinet hou in sommige cabinets toesig 26 oor al die politieke paste in 

die cabinet, terwyl hy in ander self een terrein, byvoorbeeld verhoudinge met 

die Parlement of met die personeel, sol hanteer. In baie cabinets is dit die werk 

van die chef om die tyd en die persoonlike sake van die minister te bestuur. 

In sommige cabinets maak die chef de cabinet, en die parlementere en 

politieke attaches deel van die normale cabinetshierargie uit, en werk hulle dus 

direk of indirek onder die directeur de cabinet. In ander gevalle het hulle wel 

moontlik direkte toegang tot die minister. Buron" het byvoorbeeld sy politieke 

medewerkers beskou as 'n aparte deel van die cabinet wot hulle bevele direk 

van horn ontvang het. Debre het ook direk met sy medewerkers gewerk, moor 

Pisani was van mening dot alle lede onder die directeur de cabinet moes 

ressorteer, aangesien hy van mening was dot die cabinet 'n 'onbelangrike' rol 

in die ministerie moes speel." 

8.4.5 CONSEILLERS TECHNIQUES EN CHARGES DE MISSION 

Hoewel die conseillers techniques vroeer meer met die tegnlese en 

administratiewe bedrywighede van die minister te doen gehad het, terwyl die 

charges de mission die buitegroepe hanteer het, kan door nou nie meer sinvol 

tussen hulle funksies onderskei word nie. Hierdie posbenamings word volgens die 

oordeel van die minister of die directeur aangewend. Door was in die cabinet 

van Nollet, minister van Landbou en Bosbou In 1989, vyf charges de mission en 

een conseil/er technique vergeleke met agt conseil/ers techniques en een 

charge de mission in die cabinet van Lang, minister van Kultuursake in 1989. Die 

conseillers techniques en charges de mission het in die twee cabinets 

soortgelyke funksies vervul. Basies is hierdie twee groepe verantwoordelik om die 

grootste gedeelte van die besluite van die cabinet ten uitvoer te bring. Dit wil 

se, hulle onderneem namens die minister en die ministerie skakeling met 

buitegroepe en hulle maak seker dot die administrasle die beleid van die 

minister uitvoer. 

Die grootste gedeelte van die cabinet bestaan uit conseillers techniques en 

charges de mission. Hulle bestudeer die dossiers en voer die verskillende 

25Slwek-Pouydesseau. French Ministerial Staffs, p. 204. 
"Vir 'n verklaring van die term 'toesig', kyk no punt 1.10.8. 

•. "Robert Buron. Le Plus Beau des Metiers, Parys: Pion. 1963. p. 84. 
"Lalanne. La faune des cabinets ministeriels. 
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'tegniese toke' verbonde oon verhoudinge met regeringsogente, ult. Die 

werkverdeling geskied 6f volgens die bestoande struktuur van die ministerie -

die charge de mission aupres du ministre hou toesig oor een of meer directions 

of services - 6f volgens belongrike kwessies, soos die begroting, regskwessies of 

hervormings. Conseiflers techniques of charges de mission ondersoek in die 

olgemeen, in samewerking met verskeie bureaux, administratiewe en tegniese 

probleme. Hulle is die groep wot waorskynlik geneig sol wees om 'n hierorgie 

wat naas die van die ministerie funksioneer, te ontwikkel. Omdat hulle funksies 

selde suiwer tegnies van aard is, neem hulle gewoonlik die politieke feite ook 

deeglik in ag, al is dit bloot om hulle kontak met verkose lede en 

verteenwoordigers van professionele verenigings te fasiliteer. 

8.4.6 CHEF DE SECRETARIAT PART/CUL/ER 

Die persoonlike sekretaris of sekretaresse van die minister is 'n lid van die 

cabinet, Hy of sy het normaolweg reeds as die sekretarls of sekretaresse van die 

minister in sy vorige poste opgetree, en sal horn vergesel wanneer hy uit die 

regering tree. Slegs in enkele gevolle sal die sekretaris of sekretaresse van die 

minister in 'n ander pos in die cabinetaangestel word. Die pos het in werkliheid 

min met die res van die lede van die minister se die cabinet gemeen. Die pos is 

belangrik, moor is duidelik op 'n laer ordevlak." 

8.5 INTERNE ORGANISASIE VAN 'N CABINET 

Soos vroeer vermeld, is die cabinet in wese 'n informele instelling en teoretles 

gesproke, is n6g sy struktuur, n6g die werkverdeling onderworpe aan bindende 

regulosies. So 'n stelsel vergemaklik kommunikasie en die vrye vloei van inligting 

tussen spanlede. Hierdie kenmerke gee aan die cabinet 'n mate van 

soepelheid, wat nie in die permanente staatsdiens bestaon nie. 

Hoewel cabinets organisasies met 'n klein omvang is, is door tog in die Vyfde 

Republiek sekere ooreenkomste tussen hulle en ander ontwikkelende 

organisosies. Wat interne organisasie betref, word hulle al hoe meer 

gespesialiseerd, bestuursgerig en hierargies. Dit kan toegeskryf word aan die 

29Directeur du budget. Persoonlike onderhoud. Ministerie van Finonsies. Parys. 21 April 1989 (kyk na 
Aanhangsel 1 ). 
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toenemende getal cabinetslede, die aard van die personeel waaruit die 

cabinet bestaan en - in 'n sekere mate - hoe lank elke cabinet bestaan. 

Namate cabinets groter geword het het die minister of directeur de cabinetdit 

nodig gevind om 'n hierargie daarvoor vas te stel, ten einde die werk van die 

lede doeltreffend te organiseer. Dit was voorheen moontlik vir een lid om 'n 

verskeidenheid funksies dwarsdeur die hele ministerie te veNul, maar 

spesialisasie word toenemend die norm. Die neiging is vir lede van die cabinet 

om te spesialiseer omdat hulle oor die werk van een direction binne die sentrale 

administrasie toesig hou. Hiernaas ontstaan die behoette aan 'n generalis wot 

kan toesig hou oor die spesialiste, en so ontwikkel 'n hierargie. Verder is dit 

onmoontlik vir elke lid van die cabinet om 'n hegte, direkte verhouding met die 

minister te ontwikkel. Transaksies tussen die minister en die cabinet word dus 

normaalweg gekanaliseer deur twee tot drie lede, met die gevolg dot van die 

voordele verbonde aan 'n span persone wat almal toegang tot die minister 

het, verlore gegaan het. 

Cabinets bestaan tans hoofsaaklik uit staatsamptenare wot in 'n sekere 

stadium van hulle loopbaan toetree tot die cabinet. Byvoorbeeld, 'n ouditeur 

van die conseil d'etat of 'n sous-directeur uit die sentrale administrasie sol 

normaalweg die pos van conseiller technique beklee, terwyl 'n maltre des 

requetes van die conseil d'etat, 'n prefet of 'n directeur van die sentrale 

administrasie gewoonlik die pos van directeur de cabinet sol beklee. Een sous

directeur van die direction du budget in die Ministerie van Finansies in 1989 het 

verduidelik dot hy, toe hy gevra is om tot die cabinet toe te tree, in die moeilike 

posisie verkeer het dot hy reeds te ver gevorder was vir die pos van conseiller 

technique en nie ver genoeg vir die van directeur adjoint nie. Hy het gevolglik 

geen ander keuse gehad as om die pos van die hand te wys nie. Die toename 

in die getal staatsamptenare in cabinets het daartoe gelei dot die sin vir rang

en bevorderingspatrone wot so 'n groot rol speel in die tradisionele staatsdiens, 

nou in 'n sekere mate oorgedra is op die cabinets. 

Terwyl cabinets nou op 'n meer hierargiese wyse georganiseer word, is informele, 

nie-amptelike lede nog steeds geneig om nou met die minister saam te werk, 

Uiteindelik hang die werklike hierargie in die cabinet van die interaksie tussen 

twee faktore of - die behoette aan administratiewe doeltreffendheld en die 

houding van die minister wot in werklikheid die bron is van alle gesag. Die wot 

in sy guns is, geniet dus 'n besondere posis'1e binne die hierargie van die 

cabinet. 
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In die algemeen kan door, soos vroeer verduidelik is, gese word dot die 

directeur de cabinet die belangrikste en finaal verantwoordelike lid van die 

cabinet is en aan die spits van die hierargie in die cabinet staan. Die directeur 

werk nou met die minister saam en dien horn gewoonlik van road oor alle 

beleldsbesluite. Die meeste directeurs slen hul ministers ten minste een maal per 

dog en dien as skakel tussen die minister en die res van die cabinet. Die meeste 

lede van die cabinet kan die minister slegs sien no samesprekings met en in 

sommige gevalle slegs in die teenwoordigheid van die directeur. Die directeur 

reel die werkverdeling tussen lede van die cabinet en hou toesig oor die 

uitvoering van die werk. 

Daarbenewens tree hy ook op as die uitvoerende bestuurder van die cabinet 

aangesien hy verantwoordelik is vir die werwing van verskeie van die lede, vir 

die evaluering van hul agtergrond en vir toesig oor hulle bedrywighede 

wanneer hulle wel in diens van die cabinet is. Die rol wot deur die directeur de 

cabinet buite die cabinet veNul word, verleen aan horn groter mag in die 

cabinet. Hy tree op as arbiter in konflikte tussen die staatsamptenare in die 

sentrale administrasie en die cabinet, en tussen die directeurs onderling in die 

ministerie. 

Die directeurs word gewoonlik deur die administrasie beskou as die spil waarom 

alle cabinetsverhoudinge draai. Trouens, die sukses van 'n cabinet hang 

dikwels af van die doeltreffendheid waarmee die directeur die cabinet kan 

beheer en lei. Die volgende aanhaling illustreer duidelik die werksaamhede 

van 'n directeur. 

"[U)n cabinet est plus ou moins bien dirige 'tenu en main' par le directeur de 
cabinet: ii y a des bons directeurs, et ii y en a de mauvais; certains veulent tout 
faire par eux-meme, tout contr61er, et ne savent pas deleguer: inversement 
laisser la bride sur le cou aux conseillers techniques, leur donner trop 
d'independance, risque de nuire a la coherence des decisions, a l'unite 
d'action: un directeur doit savoir donner !'impulsion necessaire, de ne pas 
laisser s'endormir les conseillers (c'est une tendance naturelle, au bout de 
quelques mois le cabinet 'ronronne'), definir et faire appliquer une politique (ce 
qui suppose qu·il n· ait pas trop a lutter contre des conseillers officieux ou 
clandestins du ministre). Tout depend, evidemment des habitudes du ministre, 
des talents du directeur, de ses qualites humaines et techniques ( ... ): un 
directeur qui se declare deborde, accapare par les dossiers, que les chefs de 
service ne peuvent voir, qui hesite a trancher, et ne 'couvre' pas ses conseillers 
est un mauvais dlrecteur. II est vrai que c'est un metier difficile: ii y faut du sens 
politique (savoir flairer les pleges, deviner quel dossier va devenir explosif ou 
creer des ennuis au ministre), de l'autorite pour imposer so volonte aux 
directeurs, de l'habilite pour desarmer les resistances et apalser les conftits 
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internes au cabinet, de la souplesse egalement pour savoir plaire au ministre et 
'garder so confiance'. "30 

Die werksaamhede en funksionering van cabinets het tot gevolg gehad dot 

twee soorte strukture in die parktyk ontwikkel het. Diagramme 7 en 8 illustreer 

hierdie twee cabinetstrukture. Diagram 7 beeld 'n cabinet uit waar die 

directeur beheer het oor die meerderheid lede van die cabinet, Hy het gesag 

oor die directeur adjoint, die chef de cabinet en die lede wot die politieke 

groepe hanteer. Die wot buite sy beheer val is die clandestin lede en die 

privaatsekretaris of -sekretaresse van die minister. Door kan selfs in so 'n 

hierargies gestruktureerde cabinet afwykings wees, in soverre lid 'x' of 'y' dalk 

voel dot hy 'n sterker band met die directeur adjoint as met die directeur het. 

Verder kan lede wot die minister goed ken, moontlik direk met ham skakel 

hoewel hulle teoreties onder beheer van die directeur de cabinet staan (dit 

word op die diagram aangedui met stippellyne), 

Diagram 8 verskaf 'n voorbeeld van 'n meer uiteenlopende cabinet waar die 

directeur minder gesag het. In hierdie geval het die charge de mission aupres 

du ministre, die directeur en die chef de cabinet alma I direkte toegang tot die 

minister. As die werkverdeling tussen hierdie drie lede duidelik is, word door 

normaalweg min probleme in die werksaamhede van die cabinet ondeNind. 

Wanneer elkeen se terrein van toesig egter nie duidelik omlyn is nie, kan dit lei 

tot skeurings binne die cabinet. Sommige ministers is ten gunste van 

laasgenoemde soort struktuur en gebruik konflik op kreatiewe wyse deur die 

lede teen mekaar of te speel om sodoende seker te maak dot hulle horn met 

die beste road dien. 

Die posisie wot elke cabinetslid in die informele hierargie beklee, en die soort 

struktuur van die cabinet sol be pa al hoeveel vryheid hy in beleidbepallng het. 

Die wedywering in 'n cabinet is nie altyd vir die groepe wot daarmee te doen 

kry, sigbaar nie, want hoewel mededinging en skeurings dikwels binne die 

cabinet voorkom - veral tussen lede wot graag die minister wil be'lndruk - sol die 

cabinet in die meeste gevalle 'n front voorhou en au nom du ministre (in die 

naam van die minister) optree wanneer hulle met buitegroepe te doene het. 

Aon die ander kant kan die staatsamptenare baie gou oordeel wie die 

vertroue van die minister geniet, en die cabinet van die eerste minister of die 

Ministerie van Finansies mag probeer om konflik en skeurings in 'n cabinet tot 

hulle eie voordeel te benut. 

'°Bertrand Badie & Pierre Birnbaum, L'autonomie des institutions politico-adminlstratives: le role 
cabinets des presidents de la Republique et des premiers mlnistres sous la Clnquieme Republique, 
Revue Frant;;aise de Science Polihque, 26(2), Maart/April 1976, pp. 291. 
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8.6 VERDELING VAN WERK IN DIE CABINET 

Die politieke situasie, regeringsbeleid, belange van die minister en die aord van 

die ministerie bepaal saam die aord van die werk wot deur elke cabinet 

gedoen word. Die minister en die directeur de cabinet sol die struktuur van die 

cabinet en die verdeling van werk onder sy lede volgens hierdie prioriteite reel. 

Door bestaan groot differensiasie in die werk en die struktuur van elke cabinet. 

Sekere veralgemenings kan egter met betrekking tot die aord van die werk en 

die struktuur van alle cabinets gemaak word, 

Die treffendste kenmerk van die organisasie van die werk van die cabinet, 

beide ten opsigte van sy eksterne grense en sy interne verdeling, is dot dit nie 

deur wetgewing beheer word nie. Die werk van 'n cabinet het geen grense nie 

- dit is nie soos die werk van die staatsdiens wot netjies neergele is in pligtestate 

en posbeskrywings nie. lnteendeel, elke cabinet vergaar as't ware sy eie 

territorium by wyse van tradisie, presedent en ongeskrewe reels. Dit veroorsaak 

dot die cabinet in 'n dualistiese en ongemaklike verhouding met die 

permanente administrasie verkeer, moor tot groot voordeel van die minister 

behoort te funksioneer. 

Daorbenewens is die werk van cabinets in wese dinamies. Hoewel die werk van 

elke cabinetslid besig is om toenemend gespesialiseerd te rook, is een van die 

sleutelkenmerke van die stelsel die feit dot cabinets meer buigsaam is as die 

permanente administrasie, Cabinetslede is, as persoonlike personeel wot nou 

met die minister saamwerk, meer gewillig om altyd-veranderende take aan te 

pak. Alie cabinetslede sou byvoorbeeld tydens begrotingstyd besig kon wees 

met · die saamstel van begrotingsdokumente en die uitstryk van 

begrotingsprobleme, in oorleg met die cabinet van die eerste minister of die 

Ministerie van Finansies. 'n Groot aantal cabinetslede sou op soortgelyke wyse, 

tydens verkiesingstyd, hul aandag toespits op die majorite en die voorbereiding 

van programme vir die regering. Dit was blykbaar die geval tydens vorige 

algemene verkiesings. Lede van cabinets het op dieselfde wyse almal hand 

bygesit met die verkiesingsveldtog tydens presidentsverkiesings. 

Laastens kan die werk van alle cabinetslede in krisistye op 'n spesifleke 

probleem gerig word. Byvoorbeeld, toe door in 1973 by die Siriese ambassade 

gyselaars aangehou is, het alle lede van die cabinets van die minister van 
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Binnelandse Sake, die minister van Buitelandse Sake, en veral van die eerste 

minister saamgewerk om 'n oplossing vir die eise van die ontvoerders te vind." 

Tydens die Greenpeace-skandaal in 1985 het die cabinetslede van die 

ministeries van Verdediging, Buitelandse Sake, Justisie, die eerste minister en die 

president almal saamgewerk om die publisiteit wot die aangeleentheid gekry 

het, hok te slaan. 

Ten slotte is die skeidslyn tussen die politieke en administratiewe funksies van die 

cabinets vaag. Kommentators oor cabinets, staatsamptenare en inderdaad 

cabinetslede self, huldig in die algemeen die mening dot die werksaamhede 

van cabinets in twee bree groepe verdeel kan word: die cabinet politique en 

die cabinet technique (administratiewe). Dit is nuttig om ten opsigte van 

bogenoemde verdeling te onderskei tussen lede en die groepe waarmee elke 

seksie van die cabinet te doene het. 

Die onderskeiding tussen cabinet pofitique en cabinet technique is waardevol 

met betrekking tot die afbakening van die groepe waarmee elke seksie te 

doene het, moor nie met betrekking tot die aard van die werk wot hulle 

uitvoer nie. Alie cabinetslede funksioneer op daardie punt in die stelsel waar 

administratiewe kwessies 'polities' rook of waar die behoefte ontstaan om 

politieke besluite op administratiewe wyse te interpreteer. Verder werk alle 

cabinetslede hoofsaaklik in 'n politieke atmosfeer, aangesien hulle in die 

minister se diens is en probleme uit sy oogpunt moet beskou, Die terme cabinet 

politique en cabinet technique sol dus in die bespreking van die verdeling van 

werk onder cabinetslede, slegs van toepassing gemaak word op die groepe 

waarmee elke lid te doene kry en verteenwoordig glad nle 'n ontleding van 

die aard van die werk wot hulle doen nie. 

Soos hieronder gesien sol word, wissel die werklike werk van elke cabinet 

ooreenkomstig die belange van die minister en die struktuur van die 

administrasie. Die werk van die cabinet dek in die algemeen die volgende 

terreine: 

• die bestuur en organisering van die minister se tyd; 

• die beskerming en verteenwoordiging van die belange van die minister; 

"Lalanne. La fauna des cabinets ministeriels. 
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• die vestiging en instandhouding van verhoudinge met buitegroepe, die 

Parlement. drukgroepe, politieke partye, en die pers; 

• die vestiging en instandhouding van verhoudinge met die administrasie; 

en 

• die vestiging en instandhouding van verhoudinge met cabinets in ander 

ministeries. 

Die organisasie van die cabinetslede kom nie noodwendig met hierdie terreine 

ooreen nie. In sommige cabinets is daar 'n hoe mate van spesialisasie, sodat 

daar byvoorbeeld 'n lid is wot drukgroepe hanteer, een wot die pers hanteer, 

en een wot die minister se tydsbesteding organiseer. In ander cabinets kan 

aspekte van hierdie terreine onder verskeie lede verdeel word. 

8.6.1 ORGANISASIE VAN DIE WERK VAN DIE MINISTER 

Die chef de cabinet organiseer normaalweg die protokol en besoeke van die 

minister. Dit behels dikwels heelwat voorbereiding: 'n besoek van 'n minister 

aan 'n departement vir die opening van 'n staatsgebou sol byvoorbeeld 

beteken dot die chef de cabinet en die prefet van die departement nou 

moet saamwerk om seker te maak dot die besoek glad verloop en dot daar, 

byvoorbeeld, geen politieke betogings plaasvind nie. Die chef de cabinet sol 

ook seker maak dot die minister goed ingelig is oor die ekonomiese en sosiale 

toestande van die gebied waaraan hy die besoek bring. Dit is gewoonlik die 

directeur de cabinet wot besluit met wie die minister afsprake mag he, en hy 

mag moontlik die minister adviseer ten opsigte van die beste keuses 

betreffende afsprake en prioriteite ten opsigte van sy vele verpligtinge. 

Die privaatsekretaris of -sekretaresse van die minister is daarvoor 

verantwoordelik om sy tyd op 'n daaglikse grondslag te reel. 

8.6.2 BELANGE VAN DIE MINISTER 

Soos reeds bespreek, het 'n aantal ministers lede in hul cabinet wat speslflek 

betrokke is by hul persoonllke belange. Malraux, byvoorbeeld. het twee of drie 

lede gehad wot gemoeid was met sy letterkundige bedrywighede en sy 

belange by Franse kuns en letterkunde buite die ministerie. Sodanlge lede is 
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egter in die algemeen nie baie invloedryk nie, en mag op 'n deeltydse of nie

amptelike grondslag in die cabinetdien. 

Ministers wot professionele politici is, het sommige lede wot no hul politieke 

belange omsien. Die wot hul parlementere setel (soos in hoofstuk drie aangedul 

is) moes opse, sol 'n medewerker he om die belange van hul vroeere 

kiesafdeling te behartig. Hierdie lid werk gewoonlik nou saam met die 

suppleant en die plaaslike politieke party. Ten tweede, indien die minister 'n 

departementele of plaaslike raadslid of moire is, sol door ten minste een lid van 

sy cabinet wees om met die gepaste plaaslike instansie te skakel en die minister 

op die hoogte te hou van die politieke verwikkelinge in die distrik. 

Daarbenewens sol al die lede van die cabinet ingestel wees op die politleke 

belange en behoeftes van die minister se vroeere kiesafdeling of plaaslike road. 

Ten slotte, as die minister nou betrokke is by 'n politieke party, sol een lid van sy 

cabinet dikwels voltyds met die party skakel. Ministers wot as hoofde van 

politieke partye gedien het, soos Giscard d'Estaing, Chirac, Jospin" en Rocard, 

het tot twee of drie cobinetslede gehad wot hulle net met partyprobleme 

besig gehou het. 

8.6.3 VERHOUDINGE MET BUITEGROEPE 

Hierdie aangeleentheid is ook in hoofstuk drie beskryf om die minister se 

werksaamhede in die konteks van die rol wot deur sy cabinet vervul word, te 

plaas. In hierdie afdeling word die poste meer spesifiek in die konteks van die 

werkverdeling in die cabinet beskryf. 

8.6.3.1 Drukgroepe 

In ministeries soos Openbare Werke of Nywerheid, mag door een conseiller 

technique of charge de mission wees wot permanent met die openbare 

drukgroepe wot op die terrein van die ministerie werksaam is, onderhandel. In 

die oorgrote meerderheid gevalle word besprekings en onderhandelings met 

drukgroepe egter deur alle cabinetslede gevoer. 

"Kyk no voetnoot 13. 
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8.6.3.2 Parlement 

Hoewel die verhoudinge tussen die Parlement en die cabinet tydens die Vyfde 

Republiek minder belangrik geword het, het die meeste cabinets nog 'n 

attache parlementaire."' Groter cabinets het soms twee of drie lede wot met 

die Parlement saamwerk. Terwyl Debre die minister van Verdediging was, het 

hy byvoorbeeld 'n hoof attache parlementaire gehad, wot bygestaan is deur 

twee conseillers techniques. Die attache parlementaire het die meeste van sy 

tyd aan algemene politieke aangeleenthede en die najaag van sy eie 

politieke toekoms bestee (hy het gestaan as kandidaat vir die assemblee 

nationa/e, terwyl die conseiflers techniques in die Parlement gewerk en lede 

van die Parlement ontvang het)." Die meeste cabinets het nie 'n aparte 

attache parfementaire wot verantwoordelik is vir verhoudinge met die senaat 

nie - dit word normaalweg deur die attache parlementaire of die chef de 

cabinet hanteer. 

8.6.3.3 Die pers 

Verhoudinge tussen die pers en die cabinet word op verskeie maniere hanteer. 

In sommige cabinets is door 'n charge de mission of conseifler technique wot 

verantwoordelik is vir skakeling met die pers. In ander gevalle sol die chef de 

cabinet of die attache de press&' die persverpligtinge opneem as deel van sy 

werk. Die funksies van die attache de presse is om toepaslike persberigte vir die 

minister te lees en op te som, om die openbare mening te probeer peil en 

verslag daaroor te doen, en laastens om joernaliste van inligting namens die 

ministerie te voorsien, en soms feite na hulle uit te lek met fyn tydsberekening! 

Joernaliste dink gewoonlik nie veel van die attache de presse nie. Hulle beskou 

horn of hoar as 'n blote bolte aux fettres (tussenganger) van die betrokke 

minister en probeer gewoonlik om vollediger inligting uit ander cabinetslede en 

staatsamptenare te kry. 

"Die 'pos' attache parlementaire is meer 'n titel wot aan 'n persoon in 'n cabinet toegeken word. 
as wot dit 'n spesifieke amptelike pos is. Die persoon is gewoonlik ook betrokke by ander 
bedrywighede in 'n cabinet; kyk ook no punt 3.7. l. 
"Jacques Fournier, Le Travail Gouvernementa/, Parys: Fondation Nationale des Sciences Polltlques, 
1987,p.188. 
"Die 'pos' attache de presse is. net soos in die geval van 'n attache parlementaire meer 'n titel 
wot aan 'n persoon in 'n cabinet toegeken word as wot dit 'n spesifieke amptelike pos is. Die 
persoon is ook gewoonlik betrokke by ander bedrywighede in 'n cabinet. 
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8.6.3.4 Verhoudinge met die administrasie 

Die belangrikste deel van die werk van die cabinet is op die administrasie 

gerig." Bernard Gournay se beskouing is dot 

'Vls-6-vis des services le cabinet doit assurer un contr61e general en fonction de 
la politique definie par le ministre et de l'interet general; ii doit donner une 
certaine impulsion, garantir l'independance des services, Jes defendre contre 
Jes entreprises exterieures, des administres et des parlementaires; enfin ii doit 
assurer la coordination des services. les obliger a s' accorder et surtout eviter les 
divergences prejudiciables au bien public. "37 

'n Cabinetslid se werk kan basies op 'n algemene terrein of beleid wat 

dwarsoor verskeie directions strek, toegespits wees, of hy kan spesifiek 

verantwoordelik wees vir een direction. Met ander woorde. sy werk kan op 'n 

horisontale of op 'n vertikale wyse uitgevoer word. Diagram 9 toon 'n vertikale 

werkverdeling met een cabinetslid vir elke direction in die sentrale administrasie 

aan (cabinetslid l hou toesig38 oor twee directions). Diagram 10 illustreer die 

werk van twee cabinetslede met horisontale verantwoordelikhede of 

werkterreine wot oar verskeie directions strek. Hulle hou nie volledig toesig oor 

directions nie, maar is slegs by spesifieke dele van directions betrokke 

(aangedui deur die ingekleurde gedeeltes). 

• Horisontaal georganiseerde werk 

Die meeste cabinets het min lede wot betrokke is by horisontale probleme of 

terreine. Hulle ressorteer ender die volgende kategoriee. 

Die directeur de cabinet werk op 'n horisontale grondslag, want hy koordineer 

normaalweg die hele cabinet en die ministerie. Hy hou toesig oar die werk van 

al die directions deurdat hy beheer uitoefen oar die cabinetslede (wot elk 

verantwoordelik is vir een of twee directions) en arbitreer tussen die directeurs. 

Hy sal dus regstreeks en onregstreeks met al die directions te doene he. 

Cabinetslede wot oar finansiele en begrotingsprobleme toesig hou, sol met die 

finansiele afdelings van al die directions saamwerk. In sommige gevalle mag 

hulle selfs regstreeks oor die finansiele afdeling toesig hou (kyk na Diagram l 0). 

36 Jean-Luc Bodlguel & Jean-Louis Quermonne, La Haute Fonction Publique, Parys: Presses 
Universitaires de France, 1983, pp. 127-136. 
"Bernard Gournay, Un groupe dirlgeant de la societe lran<;aise: Les grands lonctionnaires, Revue 
Franr;:oise de Science Politique. 14(2). Maart/ Arpil 1964. p. 220. 
"Kyk no punt 1.10.8 vir 'n verklaring van die gebruik van die term 'toeslg'. 
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DIAGRAM 9 
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l 2 3 4 CABINETSLEDE 

---------- I I I I 
A B c D E DIRECTIONS 

DIAGRAM 10 
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VAN DIE ADMINISTRASIE 
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CABINETS1.EDE 
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In sommige cabinets mag door een lid wees, gewoonlik van die conseil d' etot, 

wot spesifiek al die regs- en wetlike aspekte van die werk van die ministerie 

hanteer. Soos die finansiele lid, sol hy met die meeste directions in die ministerie 

te doene he. 

Door bestaan in sommige cabinets generaliste wot in beheer staan van 

terreine wot polities of administratief sensitief is en wot deur die minister of die 

regering as belangrik beskou word. Joxe, as minister van Binnelandse Sake van 

1989 tot 1991, het byvoorbeeld 'n groot aantal hervormings teweeggebring en 

het cabinetslede gehad wot aan die struktuur van al die departements, die 

corps prefectoral, die Paris region en die polisiemag gewerk het. Die eerste drie 

van hierdie terreine het oor verskeie directions in die ministerie gestrek. In 1989 

het die directeur adjoint van Beregovoy se cabinet aan die pryse- en 

inkomstebeleidvraagstuk gewerk, wot beteken het dot hy met al die 

aanverwante afdelings van feitlik al die directions in die Ministerie van Finansies 

moes saamwerk. Laastens is die directeur adjoint van die minister van 

Openbore Werke se cabinet, toe hy in 1989 die herorganisasie van brOe, 

behuising en paaie behortig het, bygestaan deur twee conseillers techniques 

wot hoofsaaklik saam met die tersaaklike vertikale directions gewerk het, terwyl 

hyself gedurig met al die directeurs van die ministerie in kontak was. 

Ten slotte strek die werk van lede wot met spesiale opdragte besig is, ook 

dikwels oor al die directions in die ministerie. Byvoorbeeld, toe Pierre-Yves Calais 

in 1989 aangesluit het by die cabinet van Pierre Arpaillange in die Ministerie 

van Justisie, het hy 'n studie oor liggaamlike ontspanning vir prisoniers gedoen. 

Hy het met die meerderheid directeurs saamgewerk aan hierdie projek, 

waarna hy deeglik onderle was in die organisasiemetodes van die ministerie, 

sowel as die vooroordele van die directeurs. 

• Vertikale werkverdeling 

'n Toenemende aantal cabinetslede hou toesig oor die werk van een of twee 

directions in die ministerie. Alie directeurs het gevolglik minstens een cabinetslid 

aan wie hulle verslag doen. Cabinets in invloedryke ministeries, soos die 

Ministerie van Finansies of van Binnelandse Sake, het tans gewoonlik 'n struktuur 

soortgelyk aan die van die administrasie sodat hulle 'n mikrokosmos van die 

directions vorm, of 'n tipe 'parallelle administrasie', Ministers voel dikwels dot dit 

die enigste manier is waarop hulle beheer oor die administrasie kan uitoefen. 
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Belangrike direktorate soos die direction du tresor in die Ministerie van Finansies 

staan soms onder toesig van twee cobinetslede. 

Die wyse woorop door oor die administrasie toesig gehou word, wissel van 

cabinet tot cabinet en hang af van die minister en die projekte wot hy navolg. 

Dit word verder ook bepaal deur die struktuur van die ministerie. In ministeries 

met 'n losse struktuur soos Kultuursake, waor door min onderskeid getref word 

tussen die conception (formulering en inisiering) en die gestion (administrasie as 

sinoniem met bestuur) van beleid. is die cabinet 'vloeibaor' en het die lede 

eerder te make met bepaalde projekte en terreine as wot hulle regstreeks oor 

die administrasie toesig hou. 'n Conseiller technique met wie door 'n 

onderhoud gevoer is, het byvoorbeeld sake behortig soos die beplanning en 

oprigting van kulturele- en musieksentra in die departements. In groot ministeries 

soos die van Openbare Werke en Behuising, of goedgestruktureerde ministeries 

soos Finansies, word die cabinet gewoonlik so verdeel dot dit die maksimum 

toesig oor die administrasie kan hou. Die struktuur van die cabinetwissel ook no 

gelang van die minister se voorkeure en styl. Jospin. as minister van Nasionale 

Opvoeding, het byvoorbeeld verskeie lede gehad wot betrokke was by 

hervormings wot dworsoor die hele ministerie gestrek het, terwyl Joxe gebruik 

gemaak het van 'n struktuur wot baie nader aan 'n duplisering van die 

sentrale ministerie gekom het (kyk no Diagram 11). 

Directeurs en sous-directeurs verskil wot hul houdings teenoor die struktuur van 

die cabinet betref. Sommige van hulle verkies om op 'n regstreekse en 

deurlopende grondslag te doene te he met net een lid wot hul direction 

oorsien, want op die manier en deur die opbou van 'n goeie verhouding, kan 

die werkverdeling van so 'n aord wees dot dit vir beide partye aanvaorbaar is. 

As hulle aan die ander kant aan verskeie cabinetslede moet rapporteer oor 

verskillende aspekte van die werk van hul directions, is hulle van mening dot 

die toesig oor hulle oordoen word. Die Directeur General de /'Administration et 

du Financement in die Ministerie van Nasionale Opvoeding in 1989 het 

byvoorbeeld gekla omdat hy, aangesien hy gedurig in kontak met sowel die 

minister as die secretaire d'etat was. dikwels agt cabinetslede op die hoogte 

moes hou van wot in sy direction gebeur - die twee chefs de cabinet, die twee 

charges de mission aupres du ministre, die twee lede wot credit behartig het en 

die twee lede wot die begroting behortig het, benewens ander lede wot ook 

van tyd tot tyd om een of and er rede ingelig moes wees. 
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Door is egter staatsamptenore wot wrewelig rook oor die valkoogtoesig van 

een cobinetslid. Die nadeel van hierdie stelsel vir die administrasie is dot sulke 

cobinetslede te nou betrokke rook by die werk van die direction. Hoewel hulle 

veronderstel is om op 'n ander vlak te funksioneer, bestaan die neiging tog om 

die werk van die directeurs te dupliseer. Hierdie soort struktuur skep soms 

probleme in die cabinet self, aangesien dit moontlik is dot die cabinet In 'n 

replika van die sentrale administrasie kan ontaord. 

Door is in die meeste cabinets 'n kombinasie van die twee soorte lede -

trouens, sommige lede verrig self albei soorte werk - die wets- en regsadviseur in 

Evin se cabinet in die Ministerie van Gesondheid (Solidariteit en Sosiale 

Beskerming) het byvoorbeeld ook oor die farmaseutiese directions in die 

ministerie toesig gehou. 

In Diagram 11 word die struktuur van die cabinet van Joxe in 1989 visueel 

voorgestel as 'n voorbeeld van die manier waorop werk verdeel kan word. 

Slegs die belangrikste lede van die cabinet word aangedui. Die werk van die 

lede wot oor die administrasie toesig hou, word in die algemeen volgens die 

directions in die ministerie verdeeL moor twee lede se verantwoordelikhede 

strek oor verskeie directions. Door was twee conseillers techniques wot nie

amptelik aan die politieke belange van die minister gewerk het - een by die 

mairie van Vannes en die ander een saam met die conseil general van 

Morbihan. Een conseiller technique het in amptelike hoedanigheid gewerk as 

die ottache vir Joxe se porlementere kiesafdeling. Die chef de cabinet het 

verhoudinge met die pers en die Porlement behartig. Boucalt, die dlrecteur 

adjoint, Rebsamen, 'n charge de mission, en Bergougnoux, 'n consei!ler 

technique, het oor die directions in die ministerie toesig gehou. Benewens sy 

toesighouding oor die Direction Generate des Affalres Flnoncieres et Services 

Communaux, was Nicoullaud, die charge de mission oupres du ministre, 

verantwoordelik vir alle finansiele en begrotingsake, en het hy dus nou met die 

finansiele afdelings van al die directions saamgewerk. Delaplanque was in 

beheer van Openbore Orde en het in hierdie hoedanigheid regstreeks oor die 

Direction Generate de la Police (met die bystand van twee assistente en lede 

van die secretoire d'etat se cabinet), sowel as die betrokke dele van die 

Direction du Service Notional de lo Protection Civile, die Direction Generate des 

Co!lectlvites Locales en die Direction Generate des Affoires Politiques et de 

/'Administration du Territoire, toesig gehou. 
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Diagram 12 toon die struktuur in 1987 van Madelin se cabinet in die Ministerie 

van Nywerheid aan. Gilles Rauline, die directeur de cabinet het algehele 

verantwoordelikheid vir die meeste van die cabinetslede gedra, en ook oor die 

/nspectorat General (algemene inspektoraat) en die corps des mines in die 

ministerie toesig gehou. Georges Benyamine, die chef de cabinet, wot 

regstreeks in diens van die minister was, was verantwoordelik vir die meeste 

politieke aangeleenthede. Nicolas Bonnet, die charge de mission aupres du 

ministre, wot ook die gesag van die directeur vrygespring het, was in beheer 

van begrotingsake en navorsing, en het, bygestaan deur Michel Marchand, 

oor die relevante directions toesig gehou. 

Jean-Pierre Mollaret, die cabinetslid in beheer van militere en wetenskaplike 

aangeleenthede, het hoofsaaklik drie directions behartig, en Daniel Piketty, die 

conseil/er technique in beheer van energie en die omgewing, het normaalweg 

met sewe of agt van die directions te doene gehad. Dit staan teenoor die werk 

van Michel Ribiere, wie se belangrikste funksie die toesighouding oor die 

inligtingsdiens van die ministerie was, en die van Noel Louet wot hoofsaaklik die 

eksterne verhoudinge van die ministerie behartig het. Ten slotte was door Guy 

Reinach en Jose Faigue, wot personeelsake, salarisse en beleggings hanteer 

het en met die hele ministerie te doene gehad het, en boonop drie directions 

oorsien het. 

8.7 SAMEVATIING EN EVALUERING 

Die cabinet was histories gesien 'n instelling wot no aan die minister was, en 

wot horn in sy politieke hoedanigheid bygestaan het. Die cabinet was egter in 

'n ideale posisie om 'n wyer reeks funksies oor te neem, wot veral inter- en 

intradepartementele koordinering, beleidsroadgewing en -beheer insluit. Die 

cabinet is egter, ten spyte van hierdie tendens om sy funksies uit te brei, nog 

steeds 'n soepel instelling. 

Die getal amptelike lede word in die meeste gevalle tot tien beperk. 

Buitengewone toenames in die getal lede van cabinets het daartoe gelei dot 

die Parlement die grootte van cabinets begin beperk het. Die amptelike lyste 

van cabinetslede in die Vyfde Republiek bring aan die lig dot daar tot dusver 

nie altyd binne hierdie perk gebly is nie. In der waarheid sluit cabinets nie net 

amptelike lede in nie, moor ook feitlik 'n gelyke getal nie-amptelike lede en 'n 
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aantal geheime lede in. Laasgenoemde groep maak as't ware 'n entourage 

uit wot nooit onderskat kan word nie. Waar die grense van die werklike 

cabinet le, is dikwels moeilik om te bepaal. Die werklike getalle wissel grootliks, 

afhangende van die minister. Die toenemende bekwaamheid van 

cabinetslede blyk egter belangriker te wees as hul toename in getalle. 

Hierbenewens rook die hierargiee en die rol van die cabinet ook al hoe meer 

gestandaardiseerd. 

In hierdie hoofstuk is gepoog om die moontlike hooftake en huidige 

ontwikkelingstendense in die postestruktuur van cabinets te identifiseer. Door 

staan gewoonlik 'n privaatsekretar'1s of -sekretaresse aan die hoof van die 

privaatsekretariaat, maar hierdie pos figureer nie in die amptelike samestelling 

van die cabinet nie, omdat die pos min gemeen het met die 

hoofwerksaamhede van die cabinet. 

Die directeur de cabinet is die belangrikste en finaal verantwoordelike persoon 

en die onbestrede hoof van die personeel van die cabinet. In die meeste 

gevalle is die directeur de cabinet die minister se administratiewe, en soms ook 

sy politieke regterhand. Hy is die super-olgemene bestuurder, en kan moontlik 

met die direkteur-generaal in die Suid-Afrikaaanse staatsdiens vergelyk word. 

Die chef de cabinet is hoofsaaklik verantwoordelik vir die hantering van 

politieke probleme en beskik soms oor 'n mate van outonomie, maar slegs vir 

relatief minder belangrike politieke sake. Hy is verantwoordelik vir verhoudinge 

met die Parlement, die minister se kiesafdeling, sy politieke party en die publiek, 

hoewel 'n charge de mission of 'n attache parlementaire ook daarby betrokke 

is. 

Die grootste deel van die personeel bestaan uit conseillers techniques en 

charges de mission. Hulle ondersoek in die algemeen administratiewe en 

tegniese probleme in samewerking met verskeie directions. Hulle werkverdeling 

geskied 6f volgens die struktuur van die ministerie 6f volgens belangrike 

probleme, soos die begroting, regskwessies of heNormings. Hulle is waarskynlik 

die groep wot 'n hierargie het wot met die van die ministerle vergelyk kan 

word. Omdat hulle funksies selde suiwer tegnles van aard is, neem hulle 

gewoonlik die politieke feite ook in ag, veral in hulle kontak met politieke 

groepe. 
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Namate cabinets groter geword het, het dit toenemend vir die minister of die 

directeur de cabinet nodig geword om 'n hierargie vir die cabinet vas te stel 

ten einde die werk van die lede doeltreffend te organiseer. Waar dit voorheen 

vir een lid moontlik was om 'n verskeidenheid funksies te dek wot dwarsoor die 

administrasie strek, word dit nou al meer die norm om in sekere funksies te 

spesialiseer. Lede van cabinets spesialiseer gewoonlik op 'n terrein wot hulle in 

stoat sol stel om oor die werk van een direction in die administrasie toesig te 

hou. Dit lei tot 'n behoefte aan 'n generalis wot oor die werk van die spesialiste 

kan toesig hou, wot op sy beurt aanleiding gee tot die ontwikkeling van 'n 

hierargiese struktuur. Daarbenewens is dit vir elke cabinets/id moontlik om 

gereelde en noue kontak met die minister te he. Die werksaamhede tussen die 

minister en die cabinet word dus tans gewoonlik deur twee of drie lede 

gekanaliseer. Ironies genoeg, soos aangedui is, is klein lnformele groepies nou 

tog besig om rondom die minister te ontstaan, om sodoende die nadele van 

die meer gestruktureerde cabinette oorkom. 

In hierdie uiteensetting van die poste, strukture en werkverdeling van cabinets, 

is door klem gele op die groot verskille in die vloeibaarheid en verskeidenheid 

van cabinetslede, wot voortspruit uit die werkmetodes en behoeftes van die 

minister. 

Die manier waarop die werk inderdaad onder die lede van cabinets verdeel 

en georganiseer word, wissel aansienlik. Party cabinets is geneig om 

beplanningsinstellings te wees, met 'n hoofsaaklik horisontale werkverdeling, 

waar 'n lid 'n spesifieke beleid volg, terwyl die meeste cabinets vertikaal 

georganiseer is. Die directeur de cabinet kry meestal voorrang bo al die lede; 

soms het hy egter nie beheer oor die 'politieke' lede, soos die chef de cabinet 

en charge de mission aupres du ministre, nie. Ministers moedig soms twee 

para/lelle hierargiee in die cabinetaan, in 'n poging om so die heel beste road 

te kry. Die invloed van die minister is op die Jang duur belangrik vir die 

ontwikkeling van informele gesagspatrone in die cabinet, aangesien 'n lid 

aansienlik mag en aansien bykry as hy toegang het tot die 'oor' van die 

minister. 

Boie van die cabinets rook egter ten spyte van hierdie informaliteit toenemend 

hlerargies en gestruktureerd. Eerstens veroorsaak dit dot door noukeurig oor 

sommige directions toesig gehou word deur 'n cabinetslid, waar door 'n 

vertikale werkverdeling voorkom. Hierdie toedrag van sake neig om wrywing 

tussen die administrasie en die cabinet te vererger. Tweedens, en belangriker, is 
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door die neiging om een van die belangrikste voordele wot die cabinet vir die 

minister inhou, naamlik om 'n groep mense te he met wie hy 'n noue verbintenis 

het. wot goed vertroud is met sy politique en sy persoon en dienooreenkomstig 

kan optree, tot niet te maak. Laastens mag dit ook die individuele cabinentslid 

van sy mag stroop wanneer hy uitvind dot hy van sy minister vervreem geraak 

het. 

Door sol in die volgende hoofstuk aangedui word dot die formele strukturering, 

selfs die burokratisering, van die cabinet met 'n toenemende greep op die 

staatsdiens gepaord gaan. Door moet ook gelet word op die rol wot conseillers 

techniques en charges de mission 'in die teenwoordigheid van die minister' 

speel. Hierdie eminences grises bly normaalweg los van die cabinet se 

tradisionele hierargie staan. Party van hulle oefen tog 'n mate van mag uit. 

deur agter die skerms te werk as politieke raadgewers van die minister. Ander is 

weer besonder bekwaam in die tegniese sin, en hulle werk behels 'n spesifieke 

stel probleme wot besonder moeilik is om op te los. Die media kritlseer hierdie 

toedrag van sake en beskou hulle as die ware kern van die cabinet. Dlt is 

moeilik om te bepaal of hulle werklik so 'n groot rol speel. moor dit lyk tog asof 

hulle as 'n soort teenvoeter optree vir verskillende gebreke wot aan huidige 

cabinets toegeskryf word. Sulke persone is ook in die minderheid en dit is dus nie 

maklik om hulle rol deur navorsing te bepaal nie, omdat hulle name nie 

bekend gemaak word nie. 

Die gehalte van die personeel en die struktuur van die cabinet bepaal dikwels 

of die cabinet op geslaagde wyse sy taak kan verrig. Die toenemende 

burokratisering van die cabinet ondermyn, in die breedste sin van die woord, sy 

doeltreffendheid as buigsame groep politieke en beleidsadviseurs. 

Daarbenewens is menige directeur in die administrasie nie daormee gediend 

dot 'n lid van 'n cabinet oor sy werk moet toesig hou nie. Ander verkies egter 'n 

vertikaal georganiseerde cabinet aangesien hulle don 'weet waor hulle 

staan'; hulle hou niks van die vryvloeiende soort cabinet waar elke janrap en 

sy moat. volgens hulle, met hulle werk kan inmeng nie. Blykbaar hang die 

doeltreffendheid van die cabinetslid of van sy kaliber, sy ervoring van die 

administrasie en sy vermoe om die administrasie te 'hanteer'. In die volgende 

hoofstuk word hierdie aangeleenthede aangespreek. 



HOOFSTUK 9 

DIE ROLEN FUNKSIONERING VAN CABINETS 

9.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstukke is die grondslag daargestel om die werking van 'n 

cabinet te verstaan. Hierdie hoofstuk word gebaseer op die vorige hoofstukke, 

maar die aandag word meer spesifiek toegespits op die rol en funksionering 

van cabinets in die pol'ltieke en administratiewe stelsel. Die rol van die cabinet 

in beleidsaangeleenthede word in die konteks van die politieke en 

administratiewe stelsel geplaas. 

Daar is vroeer aangevoer dat cabinets aan die een kant uitwaarts beweeg na 

die politieke wereld van die regering. die gemeenskap en verteenwoordigende 

instellings en, aan die ander kant. inwaarts beweeg na die wereld van die 

permanente administrasie. 

Daar is in die algemeen in hierdie hoofstuk nie van voetnotas gebruik gemaak 

nie, aangesien die meeste inligting gebaseer is op die skrywer se vertolking van 

die inligting wat uit die navorsing vir die vorige hoofstukke verkry is. Hierdie 

inligting is gemeet aan dit wat die onderhoude opgelewer het. om die juistheid 

en leemtes van die genoemde inligting te bepaal. 

In teenstelling met die werksaamhede van die staatsdiens in die algemeen, 

wat netjies uiteengesit is in statutere voorskrifte. het die werksaamhede van die 

cabinets geen omskrewe grense nie. Elke cabinet baken as't ware sy eie 

administratiewe werkgebied en politieke mag af by wyse van tradlsie, 

presedent en ongeskrewe reels.' Hierdie dualiteit. wat een van die belangrikste 

bronne van konflik tussen die cabinet en die staatsdiens is, maak dit moeilik om 

die rol van die cabinet te omskryf. 'n Ontleding van enige amptelike instelling 

dui dikwels daarop dat die amptelike weergawe van sy funksionering en sy 

werklike funksionering uiteenlopend is. In die geval van die cabinet word so 'n 

ontleding verder gekompliseer deur die feit dat daar geen geskrewe of 

'Die populere term wot gebruik word om te verwys no werksoomhede in die owerheidsdiens wot 
deur tradisies en gebruik ontstoon het, is /a constitution secrete (geheime grondwet). 



Hoofstuk 9 Bladsy 292 

gevestigde weergawe is van wot cabinets eintlik behoort te doen nie. Die 

onderskeie rolspelers - die minister, die directeurs en die cabinetslede - verskil 

van mening oor wot die cabinet behoort le doen, en oor hoe geslaagd hulle in 

die vervulling van hierdie rol is. Voordat die werklike rol van die cabinet dus 

ontleed word, is dit hoofsaaklik om twee redes nuttig om hierdie opinies kortliks 

opte som. 

So 'n opsomming sol, eerstens, 'n perspekt'1ef verskaf waarvolgens die rol van 

die cabinet beoordeel kan word, en tweedens sol dit 'n algemene agtergrond 

gee om die handelings van die betrokke groepe te kan verstaan, aangesien 

hulle noodwendig sol optree volgens hul eie persepsies van die cabinet en sy 

rol en funksionering. 

Die cabinets se rol in beleidbepaling, die invloed van die minister se siening oor 

die toewysing van beleid, die directeurs wot voorheen reeds in cabinets gedien 

het, asook die onbetrokkenheid van cabinetslede by beleidsaangeleenthede 

word beskryf. Voorts word die cabinetse rol in die uitvoering en ko6rdinasie van 

beleid ook aangespreek. 

Een van die belangrikste funksies van die cabinet is om as 'n meganlsme te 

dien om politieke en administratiewe verhoudinge doeltreffend te loot verloop. 

In hierdie hoofstuk word hulle rol nagespeur ten opsigte van die verhoudlnge 

tussen ministeries en ook die verhoudinge wot nader aan die politieke wereld 

le, soos met deputes, drukgroepe en die pers, omdat dit ook in die 

laasgenoemde domein is waar omvangryke kritiek op hulle werksaamhede 

uitgespreek word. 

9.2 PERSEPSIES VAN DIE ROL VAN DIE CABINET 

Door is geen algemene reels wot die amptelike funksies van die cabinet 

uiteensit nie.' Die volgende aanhaling omskryf die rol van die cabinet vis-a-vis 

die minister: 

"II est done indispensable qu'il (le ministre) soil seconds, assists, par une squipe 
de collaborateurs directs. qui constitue a la fois un bureau d' etude et une 
section de commandement: tel est le role du cabinet."' 

'Kyk no Ezra N. Suleiman. Sur les limites de lo mentolite bureoucrotique: conflits de roles entre 
cabinets ministeriels et directeurs, Sociologie du Travail, 14(4). 1972. pp. 388-410. 
'Isobel Boussord. Persoonlike onderhoud. Fondotion Notionole des Sciences Politiques, Parys, 2 
Februorie 1987 (kyk no Aonhongsel 1 ). 
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'n Handboek wot deur die Ministerie van Verdediging opgestel is, lys die take 

van die cabinet as om: 

• die minister met sy politieke take by te staan, dit wil se die pos te hanteer, 

onthale en vergaderings te reel, en op te tree as 'n skakel tussen die 

minister en die Parlement; en 

• te dien as skakel tussen die minister en die administrasie van sy ministerie 

en die staatsdiens.' 

Die volgende aanhaling uit die handboek omskryf hulle take soos volg: 

"Coordonner l'action des directions et services du ministere, assurer les liaisons 
entre le ministre et les directeurs et chefs de service (transmission des ordres du 
ministre, contr61e de leur execution), assurer les coordinations necessaires entre 
les directeurs et services, assurer egalement les relations avec les autres 
departements ministeriels."' 

Dit is duidelik dot die funksies wot hierbo gelys word, verreikend is indien hulle 

ten voile ge'interpreteer word. Dit gee aan die cabinet vrye teuels met 

betrekking tot die organisering van die ministerie. Deur as tussenganger tussen 

die minister en die ministerie op le tree, word door aanvaar dot die cabinet 

die skakel tussen die directions en die ministerie, tussen die ministerie en ander 

ministeries, en laastens tussen die services en die minister sol wees. 

Soos in hoofstuk drie aangedui is, verskil ministers heelwat in hul interpretasie van 

die rol wot die cabinet behoort te vervul. Die persepsie wot die minister van sy 

ele rol het. en sy vermoens en belangstellings, sol bepaal hoeveel hy van sy 

cabinetverwag. 

In die algemeen sien meeste ministers die rol van die cabinet as skakeling 

tussen die verskillende cabinets, met die administrasie van sy ministerie, die 

verlening van politieke stukrag aan die services, en die interpretasie van die 

wense van die administrasie vir die minister. Dit blyk uit die volgende ontledings. 

Robert Buron, 'n voormalige minister van Gesondheid, het reeds in 1963 die rol 

van die cabinet soos volg uiteengesit: 

"Die cabinet kan die gevolge van enige gegewe besluit voorsien, hulle kan die 
tegniese dossiers vir die minister herinterpreteer en kan die minister help om 
beplanning in die ministerie uit te voer. "' 

'La Republique Fronc;:aise, Documentation: Ministere de la Defense Nationale, (Minlstre des 
Arrnees), Parys: La Documentotion Franc;:o·1se. 1969, p. 7. 
5La Republique Fron<;:aise. Documentation: Ministere de lo Defense Nationale, p. 7. 
'Robert Buron. Le Plus Beau des Metiers. Porys: Pion. 1963, p. 66 (skrywer se vertaling). 
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Pierre Sudreau, 'n voormal'1ge minister van Konstruksie, was van mening dot die 

cabinet: 

"noodsaaklik is vir die ko6rdinering van die ministerie, om politieke stukrag aan 
die administrasie le gee, en die minister te help met sy beleid."' 

Edgar Pisani het die cabinet beskou as: 

'"n instelling wot horn nie aan die administrasie of die minister opdring nie en 
optree as 'n soepele skakel tussen die minister en sy administrasie."' 

Al drie het egter saamgestem dot die cabinet, in die lig van die realiteite van 

die administrasie, genoodsaak is om aktiewer en meer intervensionisties te wees 

as wot ideaal is. 

Cobinetslede verskil ook aansienlik in hulle interpretasies van die aard van hul 

roL Hulle houding word klaarblyklik bepaal deur hulle eie ervaring van 

cabinets, die staatsdiens en van ministers. Anders as in die geval van directeurs 

in die administrasie, was door min teenstrydigheid tussen die cabinetslede se 

evaluering van wot hulle rol behoort te wees, en wot dit in werklikheid is. Dit was 

meer opvallend by lede wot nog hul amp beklee. Selfs diegene wot reeds hul 

poste ontruim het, was huiwerig om enige uiteenlopendheid tussen die ideale 

rol van die cabinetslid en sy werklike rol rook te sien, 

In die olgemeen sien cobinetslede die hele cabinet as 'n verpersoonliking van 

die minister. Die 'oe' en 'ore', 'ledemate' en 'ewebeeld' van die minister is 

beskrywende terme wot gereeld aangehaal is. 

Die funksies. waarna die meeste verwys is, was die cabinet se rol as politieke 

'stimulant' in 'n ministerie, en in 'n sekere mate, as beskermer vir die minister 

teen die directions en die services. Die volgende aanhalings is tipies. 

'n Gewese cabinetslid wot in die Ministerie van Binnelandse Sake werk: 

"Die twee hooffunksies van die cabinet is om al die probleme wot van die kant 
van die directions en die services opduik in 'n politieke lig te analiseer en om 
die idees van die minister vir die administrasie meer werklik te maak: 

''n Onderhoud met Pierre Sudreau, L 'Expansion, 163, Desember 1989 (skrywer se vertallng), 
8le Monde, 23 Mei 1978 (skrywer se vertaling). 
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'n Directeur de cabinet in die Ministerie van Nywerheid: 

"Die hoofrol van die cabinet is om toe te sien dot die services die politieke 
wense van die minister uitvoer sonder om hulle of te water." 

'n Directeur de cabinet in die Ministerie van Nosionole Opvoeding: 

"Die cabinet is in wese polities; hy sien alles deur die oe van die minister. Die rol 
van my cabinet is om al die probleme uit die politieke hoek te beskou. Cabinets 
kan politieke stukrag aan die ministerie help gee." 

'n Directeur de cabinet in die Ministerie van Landbou: 

"Die cabinet se werk is om 'n ogie oor die directions en die services te hou en 
die minister teen die beleid van die ministerie te beskerm." 

Cabinetslede verskil grootliks in hul interpretasie van hul eie posisie vis-a-vis die 

odministrosie. Die woorde impulsion (impetus), activer (oktiveer), promouvoir 

(bevorder) en veil/er (toesig hou) is dikwels gebruik om hierdie verhouding te 

beskryf. Die cabinetsiede wot onlongs in die odministrosie gewerk het, het ook 

beklemtoon dot dit nie hulle werk is om oan die directions en die services 

opdrogte te gee nie. Ander cabinetslede het weer soomgestem dot hulle in 

werklikheid op die ou end juis opdrogte gee, omdot dit die enigste monier is 

woorop hulle enigiets bereik. 

Nie olle cabinetslede het egter hierdie mening gehuldig nie. 'n Directeur wot in 

1989 tot die cabinet van die minister van Gesondheid toegetree het, was 

byvoorbeeld van mening dat dit juis die "hoofdoel van die cabinet was om 

opdragte uit te stuur na die administrasie en toe te sien dat hulle gehoorsaam 

word." 

Ook die houding van die directeurs jeens die rol van die cabinet wissel 

aansienlik. Dit hang hoofsooklik van die directeur se eie agtergrond of, die 

ervoring wot hy reeds in sy eie ministerie (la maison) van cabinets gehod het, 

en hoe hy sy eie rol in die ministerie sien. Die meeste directeurs en sous-directeurs 

het soomgestem dot die cabinet noodsooklik is, en 'n integrerende deel van 

die politieke en odministrotiewe stelsel uitmook, moor meen dot die oord van 

die huidige bedrywighede van cabinets onoonvoorboor is. 
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Die siening wot die meeste voorgekom het, verol by directeurs wat self vroeer 

cabinetslede was, is dot die rol van die cabinet nodig is om die beleid van die 

minister te ko6rdineer. Dit is op die volgende wyse deur amptenare uitgedruk. 

'n Directeur in die Ministerie van Nasionole Opvoeding: 

"Die minister moet iemond longs horn he wot sy beleid aan die administrosie kan 
oordra." 

'n Sous-directeur in die Ministerie van Finansies: 

"Die cabinet behoort door te wees om die beleid van die minister oon die 
individuele directeurs oor te dro en om by die directeurs uit te vind wot polities 
uitvoerboor is." 

'n Voormalige directeur de cabinet van die Ministerie van Kultuursake en 

directeurin die Ministerie van Nasionale Opvoeding: 

"Die cabinet kyk na dossiers wot van die services al kom en ploas hulle in 'n 
politieke konteks: dit is uit die minister se oogpunt hul nuttigste funksie. Hulle 
behoort nie in administrotiewe besonderhede. in te gryp nie." 

Van die directeurs was van mening dot die cabinet nuttig is by die 

ko6rdinering van beleid. Soos 'n directeur in die Ministerie van Nasionale 

Opvoeding dit gestel het: 

"Ek dink die cabinetslede sloog doorin om 'n ko6rdinerende rol te vervul, in die 
sin dot hulle skakel tussen die verskillende directions, nie net in die ministeries nie, 
moor ook tussen ministeries." 

In kontras met cabinetslede, is directeurs in die algemeen van mening dat 

daar 'n kloof is tussen die soort funksie wot die cabinet behoort te vervul, en die 

werklike bedrywighede van die cabinet. Die kritiek wot die meeste uitgespreek 

word, is dot die cabinet besig is om te administratief te word, en dot hulle die 

werk van die directions en die services dupliseer, wot hulle eie politieke funksies 

nadelig be'invloed.' Die volgende opmerkings versterk hierdie kritiek. 

'n Directeur in die Ministerie van Kultuursake: 

"Cabinets is te odministrotief - hulle meng te veel in met die wyse woorop die 
ministerie geadministreer word. Dit veroorsaok ·n gebrek oon kontinu'iteit en In 

'Hierdie soort kritiek von directeurs in die sentrole odministrasie kom algemeen voor, omdat hulle 
nle daarvan hou om opdragte van 'n jonger en minder ervare persoon te ontvang nie. 
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sommige gevalle 'n gebrek aan verantwoordelikheid. Ek glo ook nie dot die 
cabinets daarin slaag om die services te ko6rdineer nie." 

'n Antagonistiese directeur in die Ministerie van Landbou: 

"Die cabinets is oorspronklik gebruik as ·n sweep teen die administrasie. moor 
nou het hulls 'n ·parallelle'-administrasie geword. Hulle ken egter nie die 
tradisies van die ministerie nie, hulls spits hulls toe op krisisbestuur en hanteer die 
dossiers oppervlakkig, met die gevolg dot dit wanorde in die minlsterie saai. 

"Hulle is te outoriter en behandel ons soos kinders en maak asof ons 
onverantwoordelik sol wees as hulle ons nie aan 'n leiband hou nie. Ek probeer 
alles wot groot politieke probleme kan veroorsaak wot hulle no my toe 
deurstuur. ontduik, sodat hulls dit self moet oplos. Andersins loer hulle die 
heeldag oor my skouer. 'n Mens sou sweer hulle is politieke inspekteurs." 

'n Chef de Service in die Ministerie van Finansies: 

"Dit is vir die cabinets baie makliker om die werk van die services te dupliseer as 
om grootskaalse beleidsprobleme te hanteer, soos hulle behoort te doen. Hulle 
aksies is daarop gerig om die minister op te sweep om horn te bemoei met 
besonderhede wot eintlik hoegenaamd nie eers onder sy aandag gebring 
behoort te word nie .. . dit frustreer my so dot ek nie eens lus het om 
beleidsprobleme te help oplos nie. Hulle is in elk geval slegs aan die minister 
getrou en nie aan die doelwitte van die staatsdiens nie." 

'n Directeur in die Ministerie van Gesondheid: 

"Cabinets is baie minder polities - hulle het geen politieke stukrag nie omdat 
hulle meer bekommerd daaroor is om hulle eie prestige en mag no te jaag. 
Hulle is ook te veel betrokke by administratiewe besonderhede tot nadeel van 
die directions. Hulle neig om alles te hervorm. Na my mening is dit as gevolg 
van die personeel waaruit die cabinets nou bestaan." 

Die belangrikheid daarvan dot die cabinet die ministerie moet koordineer en 

tussen ministeries moet skakel. is oak beklemtoon. 

'n Voormalige cabinetslid van die Ministerie van Kultuursake: 

"Die cabinet se werk is om die verskillende directions te ko6rdineer en alles wot 
oorhoofse beplanning vereis, te hanteer. Jy beset natuurlik dot interministeriele 
ko6rdinasie nou die hoofrol van die cabinet is - dit was nie die hoofrede vir die 
bestaan van die cabinet nie, moor dit is nou sy rol. Die rol van die cabinet 
behoort te wees om tussen die verskillende directions te arbitreer en om aan 
die services in geheel stukrag te verleen." 
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Enkele cabinetslede sien hulle rol as die van 'n dinkskrum. Die volgende woorde 

van 'n idealistiese jong lid van die minister van Nasionale Opvoeding se span, is 

'n tipiese voorbeeld van hierdie groep: 

"Die cabinet se werk is om sy verbeelding te gebruik, en nuwe idees uit te dink, 
sonder om hulle noodwendig op die administrasie of te dwing. Ek sou daarvan 
hou om verreikende hervormings in die ministerie uit te voer, eerder as om net 
oor die administrasie toesig te hou." 

In die algemeen het die meeste cabinetslede egter nie hul rol beskou as een 

wot op langtermynbeplanning afgestem is nie en het hulle saamgestem dot 

die directions en services, as die meer permanente instellings, in 'n beter posisie 

is om hierdie funksie uit te voer. 

9.3 FAKTORE WAT DIE BELEIDBEPALING EN -UITVOERING IN 

CABINETS BE"iNVLOED 

Die meeste aangeleenthede wot met beleidbepaling en -uitvoering verband 

hou, word be'lnvloed deur verskillende akteurs en faktore en dit is moeilik om oor 

die rol van die cabinets in die neem en uitvoer van besluite te veralgemeen. 

Die belangrikste akteurs en faktore word vervolgens bespreek. 

9.3.1 CABINETS SE ROLIN BELEIDBEPALING 

Cabinets vervul 'n betekenisvolle rol in die verskeie stadia van beleidbepaling. 

Hulle werk allereers in 'n adviserende hoedanigheid. Ult die oogpunt van die 

minister is die cabinet die beste instelling om horn te adviseer oor die uitwerking 

wot 'n beleid waarskynlik sol he. Die administrasie voer egter aan dot cabinets 

in werklikheid nie in stoat is om hierdie funksie uit te voer nie, omdat hulle 

afgesny is van die alledaagse realiteite en nie in 'n posisie is om die werklike 

implikasies van bepaalde beleid te peil nie. Nogtans vervul die cabinets 'n 

belangrike rol in hierdie verband, aangesien die minister glo dot hulle in stoat is 

om horn te adviseer met betrekking tot die reperkussies van sy beleid. Hy wys 

dus hierdie funksie aan hulle toe. 

In die algemeen blyk dit dot sy oordeel reg is. Die volgende redes kan hiervoor 

aangevoer word: 
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• Eerstens is selfs die conseillers techniques in die cabinet in ooreenstemming 

met die politieke aspekte van enige gegewe beleid.'° Cabinetslede wot 

slegs met die toesig oor 'n direction belas is, sol tog met die politieke lede 

van die cabinet skakel, en sodoende meer bewus wees van die politieke 

probleme waarmee die regering en die minister te kampe het. 

• Tweedens is cabinetslede se werk meer interministerieel as die van die 

administrosie, wot aan hulle 'n wyer uitsig gee waarvolgens die 

waarskynlike geslaagdheid van 'n beleid beoordeel kan word. 

• Laastens is die cabinet nod er aan die minister; sy lede is sensitiewer vir die 

algemene beleid van die minister as die gemiddelde amptenaar, juis 

omdat hy hulle gekies het en hulle regstreeks aan horn verantwoording 

doen. 

Die mening van 'n voormalige directeur van die staatsdiens, wot 'n directeur 

de cabinet geword het, illustreer hierdie punte. Kort nodat hy tot die cabinet 

toegetree het, is 'n voorstel ingedien vir die oprigting van 'n kernkragstasie in 

samewerking met ltalie en Duitsland. Die directeur de cabinet het, uit sy vorige 

ondervinding in die Ministerie van Nywerheid, besef dot die wet, as gevolg van 

teenkanting en druk van die vakbonde, nie deur die Parlement aanvaar sou 

word nie. Hy het die minister dienooreenkomstig gewaarsku, en die beleid is 

opsy gesit. As directeur in die sentrale administrasie sou hy wel oor dieselfde 

inligting beskik het. Hy sou egter moontlik nie so bewus gewees het van die 

politieke implikasies daarvan as toe hy in die cabinet was nie, en sou 

woarskynlik nie die minister teen die gevolge van die be le id gewaarsku het nie, 

aangesien "dit nie as directeur sy plek sou gewees het om dit te doen nie. " 11 

Die cabinets is ook belangrik om die minister te adviseer oor die wetlike vereistes 

van sy wetgewing. Die meeste cabinets bevat 'n lid van die conseil d'etat wot 

met die cabinet skakel. Hy sol tydens die beplanning van beleid deurlopend 

met sy vroeere kollegas in die conseil d'etat in verbinding wees om te verseker 

dot door minder probleme sol wees wanneer die wetsontwerp uiteindelik vir 

goedkeuring aan die Parlement voorgele word. 

'°Kyk na punt 8.4.5. 
"Jean Navorro, Souvenirs d'un directeur d'administrotion centrals. La Revue Administrative. 16(2). 
1963. p. 112. 
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Afhangende van die minister, ministerie of individuele cabinetslid, verskil die 

mate waorin cabinets in werklikheid beleid inisieer heelwat. 12 Soos in hoofstuk 

twee en drie uiteengesit is, is die ministers nou self meer beperk wot hulle 

beleidbepalingsrol betref, omdat die eerste minister en die president sekere 

terreine uit hulle hande geneem het. Die aantal ministers wot self op hul 

raadgewers staatmaak, wissel. Sommige, soos Debre en Poniatowski het, soos 

vroeer vermeld, beleidsinisiatiewe van hul cabinets verwelkom, en hul lede 

dienooreenkomstig gekies; ander, soos Giscord d'Estaing as minister van 

Finansies, het min op hul cabinets gesteun vir beleidsformulering. Die 

meerderheid ministers bespreek algemene beleid met hul directeur de cabinet 

en roep die gepaste lid in vir gespesialiseerde inligting. 

In ministeries waor door min of geen seNices is nie, lyk dit asof die cabinets die 

meeste van hulle tyd aan die opstel en uitvoer van beleid bestee. In 1989 het 

Michel Durafour se cabinet in die Ministerie vir die Staatsdiens en 

Administratiewe HeNorming byvoorbeeld die meeste van die wetgewing met 

betrekking tot die hervormings van die streke en departements In Frankryk 

opgestel. Min van die cabinetslede met wie onderhoude gevoer is, het egter 

gevoel dot hulle verreikende beleidsheNormings ge'inisieer het terwyl hulle in die 

cabinet was. Enige hervormingsplanne wot hulle moontlik gehad het toe hulle 

tot die cabinettoegetree het is gou die nek ingeslaan deur 'n gebrek aan tyd, 

die inteNensie van die eerste minister se cabinet, onwilligheid van die 

staatsdiens om inligting te verskaf en hul eie onvermoe om die tegniese aspekte 

van die beleidsformulering na waarde te skat. Sommige cabinets het in 1989 op 

hulle besondere gebiede hervormings gedoen, soos byvoorbeeld heNormings in 

die opleidingsfasiliteite vir werkloses in al die streke deur die Ministerie van 

Nasionale Opvoeding, en heNormings in hospitaaldienste in die Ministerie van 

Gesondheid. 

Door sol aangetoon word dot die belangrikste funksie van die cabinet binne 

die beleidbepalingsfeer, die samewerking tussen die cabinet en die directions 

en seNices is. Die cabinet is 'n skakel tussen die beleidsidees en 

beleidsbehoeftes van die regering en die ministers en die beleidsinisiatiewe van 

die directions en seNices, en vorm sodoende 'n integrerende skakel in die 

ontwikkeling van die uiteindelike beleid. 

12 'n Lid van 'n cabinet het daarop aanspraak gemaak dot die cabinetgebruik word as 'n 'reservoir 
van idees vir beleidsinisiatiewe' (hierdie soort uitsprake lei gewoonlik daartoe dot cabinets van 
ydelheid beskuldig word). 
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Hoewel die meerderheid directeurs en sous-directeurs aanvoer dot die cabinet 

hul vryheid om inisiatief te neem ten opsigte van wetgewing aan bande le. en 

beleid formuleer ongeag wot die staatsdiens daarvan dink. het individue in die 

administrasie in sommige gevalle nogtans heelwat vryheid in die inisiering en 

formulering van beleid vir hul directions en ook in die raadgewing aan die 

cabinet oor stappe wot geneem moet word. Die gestion van 'n ministerie en 

die evolusie van beleid is 'n long en aaneenlopoende proses. en selfs 'n 

aktiewe cabinet sol nie die tyd of die aanleg he om oor al die aspekte van die 

ministerie toesig te hou nie. Staatsamptenare sol in die algemeen in die 

volgende gevalle meer vryheid ten opsigte van beleidbepaling he: 

• waar die minister spesifiek 'n omvangryke gebied aan sy directeurs 

delegeer; 

• as die directeur besonder bekwaam is; 

• as die directeurvroeer 'n cabinetslid was; en 

• as die cabinetnie in 'n spesifieke deel van die ministerie belangstel nie. 

9.3.2 MINISTER SE DELEGERING VAN BELEIDSAANGELEENTHEDE 

Sommige ministers glo dot hul directeurs 'n aansienlike se in beleidsformulering 

moet he. en sol hulle spesifiek aanmoedig om beleidsvoorstelle te doen. Dit was 

die geval met Pisani toe hy die minister van Landbou was (hoewel minder toe 

hy die minister van Openbare Werke was). met Joxe in die Ministerie van 

Binnelandse Sake en met Barzach in die Ministerie van Gesondheid. Die meeste 

ministers sol egter in die algemeen nie beleidbepaling delegeer nie. behalwe as 

hulle vertroue in die directeur het. Dit beteken nie noodwendig dot die 

directeur volledig oor alle kwessies met die beleid van die minister saamstem 

nie. 'n Directeur in die Ministerie van Nasionale Opvoeding (1989) het 

byvoorbeeld verduidelik dot sy minister aan horn die vryheid gegee het om 

belangrike beleid in sy direction te inisieer. selfs al het hulle op bepaalde 

terreine van mekaar verskil. Die gesonde verskille tussen die twee het blykbaar 

nie die ontstaan van beleid ge'inhibeer nie. 
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9.3.3 BEKWAAMHEID VAN DIRECTEURS 

Directeurs van 'n magtige ministerie soos Finansies is in die algemeen meer 

geneig om onafhanklike beleid te he en in werking te stel, ongeag wot die 

minister of die cabinet daarvan dink. Soos reeds aangedui, spruit dit uit die 

kaliber personeel in hierdie ministeries en die tradisies van die ministeries. Die 

directeur des prix in die Ministerie van Finansies het byvoorbeeld in 1967 'n reeks 

teleksinligtingsburo' s vir verbruikers in Frankryk gevestig, sonder dot die m'1nister 

of die cabinet dit vooraf goedgekeur het." Directeurs wot aan die grands 

corps behoort of wot as gevolg van hul besondere bekwaamheid hulle huidige 

poste beklee, is op soortgelyke wyse meer geneig om beleid te inisieer (met 6f 

sonder die steun van die cabinet). Rene Lenoir," 'n inspecteur des finances en 

'n voormalige cabinefslid, het byvoorbeeld in 1989 as directeur de /'action 

sociale (direkteur van sosiale aktiwiteite) in die Ministerie van Gesondheid, 

verreikende hervormings op sy gebied ingestel, toesig gehou oor die 

onderhandelings oor die hervorming van die aborsiewetgewing, en die 

wetgewing oor seksuele opvoeding opgestel. Die minister het aan horn 'n 

spesifieke mandaat gegee om hierdie hervormings uit te voer. Wat die 

wetgewing oor seksuele opvoeding betref, het die minister nie met die 

hervormingsbeleid van die res van die regering saamgestem nie, en dit lyk asof 

hy die kwessie probeer depolitiseer het deur dit aan sy ministerie te delegeer. 

Ten slotte, in 1989 het die directeur des industries chimiques (direkteur van 

chemiese nywerhede) in die Ministerie van Nywerheid beweer dot hy meer 

vryheid oor beleidbepaling gehad het in sy pos as directeur as toe hy 'n 

cabinetslid was. Hy het aangevoer dot hy oor 'n tydperk van vyf jaar omtrent 

die hele Franse chemiese bedryf hervorm het. Die cabinets wot in hierdie 

tydperk gekom en gegaan het, het min indruk op die uiteindelike hervormings 

gemaak. 

9.3.4 VOORMALIGE CABINETst.EDE IN DIE DIRECTIONS SE ROL IN 

BELEIDSAANGELEENTHEDE 

Verskeie voormalige cabinetslede vervul 'n belangrike rol in beleidbepaling 

wanneerhulle no die administrasie terugkeer. Dit mag wees omdat die minister 

hulle juis strategies geplaas het om cabinetsbeleid uit te voer. 

"Hierdie directeur is later uit sy amp onthef deur Glscard d'Estaing as gevolg van 
persoonlikheidsverskille: Le Monde, 26 September 1967. 
"Rene Lenoir het in 1974 'n secretaire d'etat in die Ministerie van Gesondheid geword. 
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Dit was die geval met die directeur de fa securite sociale in die Ministerie van 

Gesondheid wat vir die cabinets van beide Georgina Dufoix in 1985 en Evin in 

1989 in 'n semi-cabinetshoedanigheid gewerk het, nadat hy reeds van 1970 in 

die direction werksaam was. 

Ander voormalige cabinetslede gebruik die vaardighede wat hulle in die 

cabinet aangeleer het om hulle eie beleid na te jaag sodra hulle 'n pos buite 

die cabinet in die staatsdiens beklee. Hulle ondervinding van die werking van 

die cabinet verskaf inderdaad dikwels aan hulle die kennis wat hulle in stoat 

stel om die cabinet ten beste te omseil. 'n Sous-directeur van die Ministerie van 

Binnelandse Sake was in 1991 van mening dat dit een van die grootste 

voordele van sy vorige werk in die cabinet was. Toe hy na die ministerie 

terugkeer, kon hy die kontakte wat hy in die cabinet gehad het en sy 

ondervinding van beleidbepaling aanwend om sy eie hervormings deur te 

voer. Hy het byvoorbeeld beleid geformuleer oor die hervorming van 

belastingbronne en toelaes aan cabinets, en het beleid ge'inisieer vir die 

verbetering van verstedelikingskwessies, sonder die regstreekse beheer en 

toesighouding van die cabinet. 

9.3.5 ONBETROKKENHEID 

AANGELEENTHEDE 

VAN CABINETSl.EDE BY BELEIDS-

Ten slotte is sommige directeurs in die directions vry om beleid te formuleer vir 

hulle eie direction, wanneer die cabinet nie in daardie deel van die 

administrasie belangstel nie. Dit was byvoorbeeld die geval in 1989 in die 

navorsingsafdelings van die ministeries van Nywerheid, Landbou en Nasionale 

Opvoeding. In al hierdie gevalle het die directeurs gevind dat dit hulle 

vrygestaan het om beleid te formuleer aangesien die cabinet meer begaan 

was oor die 'politieke' en 'interessante' dele van die administrasie. Die 

directeur de /'enseignement et de la recherche (direkteur van onderrig en 

navorsing) in die Ministerie van Landbou het byvoorbeeld die beleid vir die 

hervorming van landbou-onderwys ge'inisieer en ge'implementeer. Directeurs 

wat aan die hoof staan van directions met groot services exterieurs is ook 

relatief vry met betrekking tot beleidbepaling vir hierdie services, want die 

cabinets het nie tyd of lus om gereelde besoeke aan die plaaslike services te 

bring nie. Dit is dus duidelik uit die bogenoemde voorbeelde dat directeurs 
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buite cobinetsverband ook 'n mate van vryheid in beleidsaangeleenthede 

geniet. 

Die meeste beleidsformulering en die uitvoering van belangrike 

hervormingsbesluite spruit uit 'n hegte skakeling tussen drie of vier besluitnemers, 

ongeag watter poste hulle beklee. Dit lyk asof die meeste besluite ontstaan as 

gevolg van kompromie, wedersydse bedinging en raadgewing tussen 

cabinetslede, of tussen cabinetslede en staatsamptenare buite die cabinet. 

Dit is dikwels die geval dot twee of drie lede saam aan 'n projek werk, veral in 

die vroee stadia van bele'1dsformulering. Die opstelling en implementering van 

die beleid vir die hervorming van behuisingsfinansiering is geformuleer deur 'n 

werkgroep bestaande uit lede van die directions, services en cabinets, die 

directeur du logement (direkteur van behuising) en drie van sy personeellede 

('n sous-directeur en twee chefs de bureau), sy correspondant (medewerker) in 

die cabinet en twee conseillers techniques. Die minister en die directeur de 

cabinet is van tyd tot tyd geraadpleeg oor probleme. Ses en veertig 

vergaderings oor 'n tydperk van ses maande is by die Hotel Matignon gehou 

om die beleid te bespreek en hierdie vergaderings is deur lede van die 

werkgroep bygewoon. In hierdie geval het die directeur du /ogement tog 'n 

aansienlike rol in die voorbereiding van die hervormingsplanne gespeel as 

gevolg van sy kaliber as directeur in die ministerie en die vertroue wot 

Delabarre, die minister van Openbare Werke en Behuising in 1989, in horn 

gehad het. 

Faure se wetgewing in 1968 as minister van Nasionale Opvoeding vir 

universiteitshervorming is op soortgelyke wyse opgestel deur 'n span bestaande 

uit twee lede van Faure se cabinet, 'n lid van Orton se cabinet (in die Ministerie 

van Finansies), 'n sous-directeur uit die direction du budget in die Ministerie van 

Finansies en 'n directeur uit die Ministerie van Nasionale Opvoeding. 

Samewerking tussen die cabinet en die services kan wissel van gevalle waar 'n 

projek ontstaan as gevolg van die kombinasie van idees van die twee groepe, 

tot gevalle waar die cabinet die aanvanklike voorstelle doen, en die services 

die nodige tegniese inligting voorsien om sodoende tot die lynfunksie van die 

beleid by te dra. 

'n Voorbeeld van die eerste geval kan gevind word in die roete wot 'n tipiese 

besluit volg, soos beskryf is deur 'n charge de mission van Jospin se cabinet in 
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die Ministerie van Nasionale Opvoeding in 1989. Toe hy in die cabinet 

aangekom het, was door sekere hervormings wot hy in werking wou stel. Hy het 

hierdie hervormings met 'n directeur in die staatsdiens bespreek wot sy mening 

oor die uitvoerbaorheid van die projek gelug het. Die charge de mission het sy 

dossier in die lig van hierdie kommentaor gewysig, en dit no die directeur de 

cabinet en daarna no die minister verwys. Verdere wysigings is as gevolg van 

die minister se kommentaor aangebring, die dossier is no die cabinet 

teruggestuur en toe no die directeur en so het 'n finale beleid ontstaan. 

Die tweede soort samewerking word ge'illustreer in die ontwikkeling van die 

beleid vir die hersiening van die voorwaordes vir toekennings aan die 

communes - 'n wetsontwerp wot teen die einde van 1987 deur die minister van 

Openbare Werke aan die Porlement voorgele is. Fondse is deur die sentrale 

administrasie onder die communes versprei sodat hulle verbeter kon word. Die 

cabinets het weer op hulle beurt deel van hierdie fondse in die vorm van 

toelaes aan grondeienaors toegeken vir die verbetering van hulle eiendomme. 

Die nuwe wet het ten doel gehad om toe te sien dot die grondeienaors, wot 

hulle verbeterde grond of eiendom teen hoogs inflasionere pryse verkoop, 'n 

gedeelte van hierdie wins in die commune terugploeg. Die algemene riglyne 

van die beleid is deur die minister bepaal. waorna hulle (deur 'n cabinetslid) 

oorgedra is aan die services, wot die besonderhede van die wetgewing 

opgestel het. Dit het byvoorbeeld die identifisering van persone wot vrygestel 

word van die nuwe wet behels, die bedrae geld wot betrokke is, en die 

tydsbeperking vir die duur van die skema. Die cabinetslid het toe hierdie beleid 

'geherinterpreteer', waorna sekere wysigings aangebring is voordat die beleid 

aan die Porlement voorgele is. In hierdie geval is dit duidelik dot die minister, die 

cabinetslid en die directeur alma I nou betrokke was by die formulering van die 

beleid. 

Door is aangedui dot die meeste besluite deur groepe mense geneem word. 

wie se belangrikheid dalk nie direk met die posisies wot hulle beklee, verband 

hou nie. Die besluitnemers is diegene wot die gesag het om besluite te neem, 

toegang het tot die nodige kontakte en inligting, en 'n beleid het om in 

werking te stel. 'n Directeur de cabinet is nie noodwendig vanwee die pos wot 

hy beklee 'n sleutelbesluitnemer nie; hy is dit slegs onder sekere 

omstandighede: 

l. Hy moet die vertroue en steun van die minister geniet. 

2. Die minister en die directeur de cabinet moet 'n beleid he om in werking 

te stel. 
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3. Die directeurin die betrokke direction moet bereid wees om hierdie beleid 

te aanvaar omdat sy directions vir die uitvoering van die beleid 

verantwoordelik gaan wees." 

Dit is waar dat dit toenemend die cabinet is wat die gesag en die toegang tot 

inligting het wat nodig is vir doeltreffende beleidbepaling, maar dit is belangrik 

om nie oor die onderskeie rolle van die cabinet en die administrasie in 

besluitneming te veralgemeen nie. Daar is 'n sterk saak uit te maak vir die 

afsonderlike oorweging van elke besluit, ten einde vas te stel watter spelers 

belangrik is by die evolusionere ontwikkeling van 'n beleid. 

Die werklike inisiering van nuwe beleid maak 'n klein deel van die administrasie 

se aktiwiteite uit. Die administrasie is egter deurlopend besig met 

beleidbepaling terwyl beleid terselfdertyd uitgevoer word. Besluite oor die mate 

waariin beleid ge'implementeer behoort te word. wysigings wat in die 

implementeringstadium aan wetgewing aangebring word, en die wyse 

waarop teenkanting teen beleid deur verskillende groepe hanteer word, is 

almal in sigself deel van beleidbepaling. Die wetgewing wat aangeneem word, 

word dikwels tersyde gesteL terwyl dit nog net die /oi-cadre-stadium bereik het, 

en die administrasie het vrye teuels wat die interpretering van die /ois en die 

decrets betref. Die geboortebeperkingswette van Desember 1967 (Neuwirth

wet) wat deur die Parlement aangeneem is, is byvoorbeeld nooit suksesvol 

ge'implementeer nie, omdat die administrasie so traag was om die loi-cadre se 

voile besonderhede duidelik uiteen te sit. Die rede hiervoor was hoofsaaklik 

omdat van die directeurs van die Ministerie van Gesondheid wat die 

wetgewing moes voorberei konserwatiewe Rooms-Katolieke was wat onder 

aansienlike druk van 'n groep partlementslede verkeer het, wat ook Rooms

Katoliek (meestal dokters!) was en gekant was teen geboortebeperking. 

Die loi-cadre het bepaal dat geboortebeperkingsmiddels gratis moes wees, 

maar die Ministerie van Gesondheid het geen reg/ements uitgevaardig om aan 

te dui of 'n dokter se handtekening nodig was vir die verkoop van • n 

geboortebeperkingspil nie, en of die pil op die lys van toksiese of nie-toksiese 

medisynes geplaas moes word nie. Aptekers kon dus nie die pil verkoop nie, 

omdat daar vir hulle geen wetlike raamwerk was waarbinne hulle kon optree 

nie. 16 

"'n Directeur de cabinet bespreek vooraf die uitvoerbaarheid van 'n bepaalde beleid met die 
betrokke directeur om voorsiening te maak vir moontlike probleme wot kan ontwikkel. 
161nligting verkry uit onderhoude in die Ministerie van Gesondheid na aanleiding van Debbasch se 
weergawe van hierdie aangeleentheid in Charles Debbasch, La France de Pompidou, Parys: 
Presses Universitairesde France. 1974. p. 295. 
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9.3.6 UITVOERING VAN BELEID 

In hierdie afdeling word gekyk na die uitvoering van beleid en dit beskryf, aan 

die een kant, die mate waarin die directeurs probleme na die cabinet verwys 

en, aan die ander kant, in welke mate die cabinet sal ingryp in die uitvoering 

van die beleid. Die werkverdeling tussen die twee groepe is weer eens nie 

duidelik omlyn nie. Boie hang af van die struktuur en tradisie van die ministerie, 

die styl en agtergrond van die directeurs en die aard van die cabinet. 

Die grootste gedeelte van die werk van elke directeur is om toesig te hou oor 

die uitvoering van wetgewing wat deur die Parlement uitgevaardig is, om die 

probleme wat in verband met die uitvoer van wetgewing opduik, te hanteer, 

en om toe te sien dat die administrasie self glad verloop. Die laer vlakke van die 

administrasie verwys navrae en probleme na hoer vlakke, soos die van die chef 

de bureau, sous-directeur en directeur. Die directeur bevind homself in die 

netelige posisie dat hy moet besluit watter kwessies na die 'politieke' gesag (die 

minister) verwys behoort te word, watter besluite hy moet neem, terwyl hy ook 

die cabinet ingelig hou, en watter besluite hy alleen kan neem. 

Besluitneming vind inderwaarheid volgens drie kategoriee plaas: 

l. besluite wat die directeur kan neem sonder dat dit nodig is om die 

minister of die cabinette betrek; 

2. besluite waar die directeur bewus is dat dit deur die minister geneem 

moet word; en 

3. terreine waar 6f die minister 6f die cabinet 6f die directeur die besluit moet 

neem. 

Aangeleenthede in die eerste kategorie is bloot van roetine-aard en ressorteer 

nie binne die omvang van hierdie studie nie." Dit gebeur selde dat 'n directeur 

alledaagse kwessies na die cabinet verwys, Die cabinet verkies ook gewoonlik 

dat hy hulle nie op hierdie wyse met sy werk belas nie. 

Die tweede kategorie handel oor aangeleenthede van internasionale of 

nasionale belong, 6f besluite wat met die politieke 6f grondwetlike belange 

"Min omvattende studies is oor die werk van directeurs gedoen; volgens die skrywer is die beste 
die studie deur Suleiman, Sur les limites de la mentalite bureaucratique ... : kyk ook no Ezra N. 
Suleiman, Politics. Power and Bureaucracy in France: The Administrative Elite, Princeton: Princeton 
University Press, 197 4; Catherine Gremion. La prise de decision dons /'administration Frani;:aise, 
Parys: Centre National de Recherche Scientifique. 1989. 
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van die minister te make het; die meeste directeurs stem saam dot hierdie sake 

deur die cabinet gehanteer behoort te word. 

Die probleme duik hoofsaaklik in die derde kategorie op - met ander woorde in 

die grys, ongedefinieerde werkgebied wot 6f deur die cabinet 6f deur die 

directions hanteer kan word. Die wyse waarop sake in hierdie kategorie 

hanteer word, berus eerstens op die directeur se interpretasie van watter 

kwessies polities is, en tweedens op hoeveel die cabinet no sy mening behoort 

te behartig. Die cabinets voer aan dot die directeurs inderwaarheid nie die 

vermoe het om potensiele politieke probleme rook te sien nie. Klaarblyklik 

identifiseer directeurs nietemin daagliks sake wot hulle as sodanig beskou, nie 

net deur te besluit wot die cabinet moet hanteer nie, moor ook deur te besluit 

op watter tydstip sake no die cabinet oorgedra behoort te word. 'n Directeur 

sol in sommige gevalle 'n 'polities-warm' soak aanhou hanteer, nie omdat hy 

dit nie as 'n politieke kwessie herken het nie, moor omdat hy die hantering van 

sulke kwessies dikwels as deel van sy rol beskou. 'n Verdere rede hiervoor kan 

wees dot verskeie directeurs ook al in cabinets diens gedoen het. Dit is ook nie 

waar dot directeurs politieke kwessies verkeerd interpreteer nie. 'n Ontleding 

van elke groep se evaluering van politieke kwessies toon aan dot die twee 

interpretasies nie veel van mekaar verskil nie. 

Die meeste directeurs verwys alle probleme wot no hulle mening polities is, no 

die cabinet. Dit sluit sake in wot vir die Parlement of vir die openbare mening 

van belong is, of sake wot die gewildheid van die regering mag rook. Hulle 

verkies om sulke sake no die cabinet te verwys sodat hulle verskans kan wees 

teen moontlike reperkussies. 'n Oirecteur in die Ministerie van Kultuursake het 

byvoorbeeld verduidelik dot as hy te make sou he met die toestaan van · n 

uitvoerpermit vir 'n kunswerk wot volgens horn die gramskap van die publiek 

teenoor die regering sou opwek, hy onmiddellik die soak no die cabinet sou 

verwys. Deur dit te doen, word die soak openlik polities. en goon sy 

verantwoordelikheid oor no die politieke gesag. Die volgende twee voorbeelde 

toon in meer besonderhede in watter stadium 'n directeur in die Ministerie van 

Finansies sekere kwessies no die cabinetverwys het. Door is gedurende 1987 'n 

instelling in die lewe geroep om kleinhandelpryse te beheer en elke persoon 

wot hierdie ooreenkoms verbreek het moes in 'n spesiale hof verskyn. Sekere 

kruideniershandelaars is deur hul moire aangemoedig om teen die 

prysooreenkomste protes aan te teken. Teoreties gesproke moes hierdie moire, 

wot ook 'n minister was, voor die hof gedaag word, moor die directeur des prix 

(direkteur vir prysbepaling) het besef dot hy dit nie kon doen nie, en het 
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onmiddellik die soak vir aandag no die cabinet verwys. Op soortgelyke wyse 

moes die directeur des prix 'n belangrike bedrogsaak waarby sekere 

farmaseutiese produkte betrokke was, behartig. Toe hy ontdek dot verskeie 

staatsamptenare en 'n lid van die cabinet in die Ministerie van Binnelandse 

Sake by die bedrog betrokke was, het hy weereens die soak na die cabinet 

verwys. 

In sommige gevalle mag 'n directeur van mening wees dot hy bekwamer is as 

die cabinet om 'n politieke soak te hanteer. Die volgende voorbeeld illustreer 

hoe die directeur des prix self 'n politieke soak hanteer het. Gedurende 1987 

was door 'n ses-wekelange staking van melkboere in Frankryk waartydens 

melk van ander Jande in die Europese Gemeenskap ingevoer moes word. Na 

die beeindiging van die nasionale staking het sommige van die boere in die 

suid-weste van Frankryk ('n polities onstuimige gebied) besluit om die staking 

voort te sit. Hu/le het gese dot hulle melk teen hoer pryse sou verkoop, wot 

beteken het dot winkeliers en verskaffers ook 'n hoer prys moes vra om hul 

winsgrens te handhaaf. Alma/ was gevolglik daaraan skuldig dot hu/le die 

ooreenkomste wot by die beeindiging van die staking tussen die regering, die 

boere en die kleinhandelaars aangegaan is, verbreek het. 

Die directeur des prix het oor die vroee oggendnuus oor die radio van die 

voorgenome aksie verneem en bes/uit dot die soak dringend genoeg was om 

van horn 'n reaksie te vereis. Hy het met die streek se prefet in verbinding 

getree en horn gevra om die plaaslike gendarmerie te vra om op hu/ hoede te 

wees (ingeval daar moeilikheid is) en om al die winkeliers aan te raai om nie die 

melk te koop nie. As hulle dit sou koop, sou door teen hulle opgetree word. 

Terselfdertyd het hy aan sy seNices exterieurs opdrag gegee om dieselfde 

boodskap te versprei. Hierdie voorkomende optrede was doeltreffend: die 

situasie is ontlont en van die boere se dreigemente het daar niks gekom nie. Die 

directeur het hierna vir die cabinet laat weet wot gebeur het, en is deur hu/le 

gemagtig om oor die radio te praat. letwat later daardie oggend het hy 'n 

telefoonoproep van die eerste minister se cabinet ontvang om horn te waarsku 

dot probleme in die gebied verwag word! 

In hierdie geval het die directeur 'n soak hanteer wot normaalweg deur die 

cabinet behartig sou word. As sy optrede nie geslaagd was nie, was sy posisie 

as directeur waarskynlik in gevaar; omdat dit geslaagd was, het die minister 

horn geprys en het sy aansien in d'1e ministerie vir 'n tyd lank gestyg. Dit is 

gewoonlik die directeurs wot vrye teuels oor beleidbepaling het, wot meer 
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geneig sou wees om politieke probleme wat tydens beleidsuitvoering opduik, te 

hanteer. 

Die konflik tussen die cabinet en die directeurs oor wie politieke sake moet 

hanteer, bestaan nie slegs omdat die directeur daarteen gekant is dat die 

cabinet dit hanteer nie, moor omdat die cabinet (soos aangedui sol word) self 

besluit watter sake hulle sol hanteer. Die directeurs is van mening dot hulle self 

daartoe in stoat is om oor die werkverdeling tussen hulle en die cabinets te 

besluit en dot die intervensie van die cabinet op hierdie terrein inbreuk maak 

op hulle funksies." 

Die cabinet gryp om twee redes self in by die uitvoering van beleid. Eerstens 

mag dit as gevolg van 'n bewustelike beleidsbesluit wees - hetsy om sekere 

belangrike dossiers te volg tot in die implementeringstadium, of om oor 

'onbestendige' services toesig te hou. Tweedens, is cabinetslede geneig om 

soms onbewustelik meer intervensionisties op te tree wot die bestuur van die 

directions aanbetref, as gevolg van die toenemende tegniese kundigheid van 

cabinetslede, die tydperk wat elke cabinet aanbly, en die vertikale verdeling 

van werk in elke cabinet. 

Die minister en sy cabinet besef dikwels dot probleme oor beleid of oor 

beleidsbesluite tydens die uitvoering daarvan opduik. Die cabinetslid sal om 

hierdie rede soms gemagtig word om beleid deurlopend tot op die 

implementeringstadium te hanteer. Dit beteken egter dot die werk van die 

services, wat dit as deel van hulle funksie beskou, soms gedupliseer word. 

Besluite wot regeringsbeleid of die 'openbare beeld' van die regering raak, 

word normaalweg deur d'le cabinet hanteer, soos die volgende twee 

voorbeelde illustreer. Die Franse regering het in 1967 'n ooreenkoms aangegaan 

om veertig Mirage-stralers aan Israel te verkoop. Met die uitbreek van die 

Sesdaagse Oorlog het De Gaulle egter besluit dot dit vir Frankryk onmoontlik 

was om hierdie transaksie deur te voer. Onderhandelings was reeds onderweg 

vir die oordrag van die vliegtuie en 'n deel van die geld was reeds betaal, wat 

die hantering van die situasie, uit 'n administratiewe sowel as 'n politieke 

oogpunt, sensitief gemaak het. Die soak is onder toesig van 'n inspecteur des 

finances in die cabinet van die minister van Verdediging geplaas. Hy het met 

"Suleiman, Surles limites de la mentalite bureaucratique ... 
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Israel, die Ministerie van Buitelandse Sake, die Ministerie van Verdediging en die 

Ministerie van Finansies geskakeL en die soak deurgevoer tot aan die einde." 

In 'n ander geval het De Gaulle in 1966 die Chartres-katedraal besoek vir 'n 

herdenkingsdiens. Voor sy besoek het die Ministerie van Finansies tallose 

besware geopper teen die bedrag geld wot aan voorbereidings vir die besoek 

bestee is. Dit was duidelik dot die soak dringend aandag moes geniet. en dit is 

toe deur 'n cabinet van die Ministerie van Kultuursake hanteer. Die services is 

normaalweg heeltemal bereid om te aanvaar dot die cabinet die hantering 

van sulke politiek-sensitiewe sake, soos die hierbo genoem, moet waarneem. 

Ander sake word egter hand en tand deur die administrasie beveg. Die grens 

wot getrek kan word tussen sake wot die regering en sy gewildheid of die 

beleid van die minister rook, en die wot bloot met die alledaagse bedryf van 

die administrasie te doen het, is uiteraard vaag. 

Cabinets neig al meer om al die 'interessante' sake te behartig onder die 

voorwendsel dot hulle polities van aard is. Opeenvolgende cabinets in die 

Ministerie van Gesondheid het byvoorbeeld reeds oplossings vir die 

dwelmprobleem in Frankryk voorgesteL en het dit as hulle domaine reserve - en 

nie as die van die services nie - beskou. 

Door bestaan in die administrasie 'n gevoel dot die cabinets probleme bloot 

oppervlakkig hanteer en die moeilike kwessies aan die services oorlaat. 'n 

Klassieke voorbeeld van hierdie soort optrede was die wyse waarop die 

cholera-epidemie in 1969 deur 'n cobinetslid hanteer is. Aanvanklik het die 

services aanvaar dot die cabinet die kwessie moes behartig, aangesien dit 

tegelykertyd 'n politiek-sensitiewe en 'n dringende soak was. Die cabinetslid 

het egter no afloop van die krisis steeds bly inmeng in die soak, en uiteindelik 

planne en wetgewing opgestel wot soortgelyke uitbrake nie doeltreffend sou 

kon hanteer nie. Dit het heelwat vyandigheid tussen die cabinet en die 

services meegebring, en gevolglik het die beleid daaronder gely. 

Die feit dot die meeste cabinetslede staatsamptenare is, en dot baie in hulle 

eie ministerie werksaam is en regstreeks toesig hou oor een of twee directions, 

veroorsaak dot cabinets meer geneig is om in le meng. Sodro 'n cabinetslid 'n 

dossier ken en die probleme rondom die administrasie daarvan verstaan, sol dit 

"Kyk no Pierre Viansson-Ponte, L'Histoire de la Republique Gaullienne, Parys: Presses Universitoires 
de Fronce, 1971, vir meer besonderhede oar hierdie oongeleentheid. 

··-



Hoofstuk 9 Bladsy312 

vir horn moeilik wees om nie die beleid deur te voer nie. In sommige gevalle 

slaag die cabinetslid en die directeur tog daarin om 'n geskikte 

funksieverdeling uit te werk, maar duplisering kom in die meeste gevalle voor en 

is een van die belangrikste nadele van die cabinetstelsel. 

Cabinets sol meer geneig wees om intervensionisties op te tree in die uitvoer 

van beleid wot hulle interesseer, en in ministeries wot 'te min personeel van 

gehalte het'. Tenspyte van die bestaan van die corps d'administrateurs civils 

wot ten doel het om opgeleide publieke administrateurs aan die staatsdiens te 

voorsien, is daar nog steeds 'n tekort aan personeel met toepaslike opleiding 

wot al die directions en seNices in die staatsdiens kan beman. Dit is deels as 

gevolg van die feit dot die meeste van die hoogsopgeleide elite nie 

staatsamptenare wil word nie en no meer interessante beroepe in die 

privaatsektor streef. Lochak en Chevallier het 'n ondersoek na die probleem 

van 'n tekort aan hooggeplaaste personeel in die staatsdiens gedoen en tot 

die gevolgtrekking gekom dot die meeste persone wot nie in die staatsdiens wil 

werk nie as redes aanvoer dot die werk oninteressant is en dot hulle inisiatief 

beperk gaan word. 20 Die verskoning van te min personeel van gehalte word 

egter dikwels deur die cabinet aangevoer om hul intervensie in die werk van 

die ministerie te regverdig. Dit is vir 'n cabinetslid makliker om in te meng in die 

werk van die Ministerie van Gesondheid of Vervoer as in die 

goedgestruktureerde Ministerie van Finansies. Dit hang egter weereens af van 

die '1ndividuele cabinetslid of directeur. Die cabinet in die Ministerie van 

Gesondheid het in 1989 byvoorbeeld minder ingemeng met die directeur de la 

securite sociale waar daar vertroue was in die vermoens en beleid van die 

direction, as met byvoorbeeld die directeur de la sante (direkteur van 

gesondheid). 

Vir sommige cabinetslede is hierdie belong by en intervensie in administratiewe 

besonderhede die natuurlike gevolg van 'n wyer uitsig op ander gebiede - soos 

byvoorbeeld interministeriele ko6rdinasie. 

Ander volg die werk van die administrasie met aandag, om sodoende hulle 

posisie in die cabinet te versterk, en ander omdat die minister geen politieke 

stukrag aan hulle gee nie. Omdat hulle onmagtig is om self beleid te maak, 

neem hulle hul toevlug tot toesig oor die werk van 'n direction. Ongeag die 

bepaalde rede, antagoniseer die inmenging van die cabinet die meeste 

'°Danielle Lochak & Jacques Chevallier, La Haute Administration et la Politique, Parys: Presses 
Universitaires de France, 1986, p. 248. 
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directeurs en sous-directeurs omdat hulle voel dot hierdie situasie waarskynlik 

sol voortduur totdat reels neergele word om die werkverdeling tussen die twee 

groepe uiteen te sit en die verantwoordelikhede van elkeen van die twee 

groepe bepaal is. 

9.4 CABINETS SE ROL IN DIE KOORDINERING VAN 

BELEIDSAANGELEENTHEDE IN MINISTERIES 

Teoreties bevind cabinets hulle in 'n ideale posisie om die beleidbepaling en 

-uitvoering in ministeries te ko6rdineer. Aon die een kant skakel 'n cabinet 

tussen die minister en die administrasie wot die beleid moet uitvoer deur die 

wense van die minister aan sy administrasie bekend te maak. en aan die 

ander kant hou hy toesig oor die werk van al die directions in sy ministerie. As 'n 

mens die struktuur van elke ministerie in ag neem, is 'n cabinet geneig om die 

natuurlike vakuum wot tussen die minister en sy directeurs bestaan, te vul. 

Die cabinet dien as ko6rdineringsmeganisme vir die minister omdat dit in 'n 

posisie is om die minister te voorsien van 'n oorkoepelende uitkyk op die situasie 

in die ministerie. onaangetas deur tegniese detail. Elke lid kan 'n oorsig voorle 

van die projekte wot onderweg is en van die menings van die 

staatsamptenare oor wie hy toesig hou. en die ko6rdinasie daarvan kan deur 

die directeur de cabinet onderneem word, wot ook die minister op hoogte van 

sake hou. Onder hierdie omstandighede mag dit wel die geval wees dot die 

cabinetslid die werk van die directeurs of die sous-directeurs in die staatsdiens 

dupliseer. of dot net die directeur de cabinet 'n nuttige rol in die ministerie 

veNul. 

Sodra 'n beleid vir die hele ministerie geformuleer is, slaag die cabinet 

gewoonlik beter daarin om meer doeltreffende ko6rdinering van die beleid in 

die ministerie teweeg te bring as wot die directeurs alleen sou kon doen. 

Kommunikasie en die vloei van inligting is ongetwyfeld beter tussen 

cabinetslede as tussen die directeurs. lndien 'n heNorming byvoorbeeld drie 

directeurs van 'n ministerie raak. sol ooreenkomste oor die werkverdeling tussen 

die drie directions en 'n verduideliking van hoe die beleid uitgevoer goon 

word. makliker op die vlak van die conseil/ers techniques of charges de mission 

in die cabinet plaasvind, op voorwaarde dot die noodsaaklike en korrekte 

inligting aan cabinetslede voorsien is. Dit is dikwels die correspondants in die 
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cabinet wot die directeurs op hoogte hou van die aktiwiteite van hulle 

ewekniee in die ministerie. Die cabinet speel dikwels 'n betekenisvolle rol in die 

skep van 'n klimaat van begrip tussen directeurs en bereik dus tog gedeeltelike 

ko6rdinasie, terwyl dit ook in 'n sekere mate konflik oor beleid vermy. 

Die rol wot cabinetslede egter in die werklike oplossing van konflik tussen die 

directeurs speel, is beperk. Dit is waar dot sommige directeurs potensiele konflik 

maklik na individuele cabinetslede verwys om steun te wen, maar die meeste 

directeurs is sensitief ten opsigte van die cabinetslid se begeerte om 'n 'grater 

territorium te annekseer' en om 'n verskoning te he om meer in te meng met die 

wyse waarop die direction bestuur word. Hulle huiwer dus nie om konfliksituasies 

tussen hulle en hul mede-directeurs vir beslegting na die cabinet te verwys nie. 

Die. konflik kan opgelos word deur wedersydse bedinging wot tot toegewings 

aanleiding gee, of die directeurs mag ooreenkom om die projek opsy te sit. Een 

directeurin die Ministerie van Nywerheid het soos volg verduidelik: 

"Waor ons verskil, besluit ons soms om die projek vir 'n poor weke opsy te sit, 
eerder as om die cabinet in te bring. Dit loot die cabinet te belangrik voel as 
door no hulle toe gehordloop word vir allerhande beuselagtighede." 

Aon die ander kant kan die konflik so vererger dot dit vir die directeur de 

cabinet of die minister nodig word om in te gryp en as arbiter op te tree tussen 

die partye. Dit gebeur selde dot 'n cabinetslid vroeg al ingryp. In so 'n geval los 

hy die probleem op deur sy directeur de cabinet se siening aan die mede

cabinetslid in beheer van die botsende direction te verduidelik, en 'n 

vergadering tussen die betrokke personeel te reel waartydens 'n ooreenkoms 

don bereik word. Die cabinets het egter dikwels nie die gesag of die status om 

suksesvol tussen directions as arbiter op te tree nie - veral nie in ministeries soos 

Finansies en Openbare Werke waar die directions op 'n hoer vlak geplaas is 

nie. Daarbenewens het die gewone cabinefslid moontlik nie die nodige 

perspektief wot horn in stoat sol stel om verskille tussen directions op te los nie. 

Dit is toenemend die geval in cabinets waar die werk vertikaal verdeel is. 

Bestaande verskille in die administrasie word dikwels in die cabinet self 

weerspieel. 

Buiten persoonlike verskille, handel konflik dikwels oor beleidskwessies, en soms is 

directions slegs tevrede as die minister persoonlik ingryp en sodoende sy eie 

posisie ten opsigte van die bepaalde kwessie verklaar. Dit mag ook in die 

minister se eie belong wees om genoegsame erkenning aan die arbiter te gee 
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vir sy rol. 'n Verskil tussen die direction du tresor en die direction du budget in 

die Ministerie van Finansies wot nie opgelos word nie, byvoorbeeld, is gewoonlik 

so belangrik dot die minister van Finansies of selfs die eerste minister tussenbeide 

moettree. 

Die longdurige vyandskap wot in die vroee sestigerjare tussen die direction des 

corburants (direktoraat van brondstofvoorsiening) en die direction du goz 

(direktoraot van gasvoorsiening) in die Ministerie van Nywerheid geheers het. 

het byvoorbeeld ontstaon as gevolg van beleidskonflik oor watter soort energie 

die geskikste vir Frankryk was. Die probleme tussen hierdie twee directions oor 

die toewysing van krediet, of planne vir toekomstige ontwikkeling, moes by 

wyse van ministeriele intervensie opgelos word. 

Sommige ministers maok 'n punt doarvan om persoonlik as arbiter tussen die 

directeurs op te tree, hoewel dit in die meeste gevalle deur die directeur de 

cabinetondemeem word (die persoon wot in die beste posisie verkeer om oor 

die hele ministerie toesig te hou), wot eers probeer om die konflik op te los. In 

beide hierdie gevolle is die rol van die individuele cabinetslid om inligting te 

verskaf waarvolgens die directeur de cabinet of die minister kan optree. Dit is 

gewoonlik 'n skriftelike verslag woarin die cabinetslid die tersaaklike feite 

soomvat. die odministrasie se soak stel. en sy eie mening en voorstelle vir die 

arbitrasie van die konflik byvoeg. Die directeur de cabinet of die minister sol 

hierdie versloe gebruik as grondslag vir sy besluit, moor kan ook die menings 

van individuele staotsamptenare of ander cabinetslede vro om n 

geheelbeeld te kry woarvolgens hy kan arbitreer. 

Door is al aangedui dot die cabinet dikwels daarin slaag om botsings in 'n 

m'1n'1sterie te voorkom deur die verhoudinge tussen die directions glad te loot 

verloop. Moor as door eenmaal 'n dooiepunt bereik is. is dit gewoonlik net die 

directeur de cabinet wot iets kan doen om die konflik uit die weg te ruim. Door 

sol oongedui word dot die bestaan van die cabinets en die wyse waarop dit 

funksioneer in sigself nuwe - en in sommige gevalle bitterder - botsings tussen 

individuele cabinetslede en directeurs tot gevolg het. 
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9.5 CABINETS SE ROL IN DIE VERHOUDINGE TUSSEN 

MINISTERIES 

Een van die belangrikste funksies van cobinetslede in die Vyfde Republiek is 

ongetwyfeld die rol wot hu/le tans in interministeriele verhoudinge speel. Die 

behoefte aan 'n doeltreffende ko6rdineringsmeganisme het ontstaan as 

gevolg daorvan dot die eerste minister en die president meer klem op 

interministeriele ko6rdinasie plaas, en omdat door 'n toenemende aantal 

interministerie/e problems ontstaan. lnterministeriele kommunikasie vind in die 

algemeen gemakliker plaas tussen cabinets as tussen directions, wot dikwels as 

gevolg van die vooroordele van hulle corps en die prioriteite van hulle eie 

directions en ministeries met 'n beperkte visie sake bejeen. Die feit dot baie 

cabinets!ede dieselfde agtergrond deeL en dot hulle interministeriele bedinging 

as 'n integrerende deel van hul/e rol beskou, maak deure vir kommunikasie en 

skakeling tussen hulle oop, hoewel dit nie noodwendig kompromie of 

ooreenkoms meebring nie, 

Die voorbereiding en uitvoer van feitlik e/ke beleidsaangeleentheid vereis 

kommunikasie van die een of ander aord tussen ministeries. Boie van hierdie 

werk word roetinegewys deur die chefs de bureaux en die sous-directeurs verrig. 

Trouens, door is heelwat getuienis wot suggereer dot door op hierdie vlak by 

verskeie geleenthede informele kontak plaasvind waorvan die cabinets nie 

eers weet nie. Sommige directeurs is uit die aord van hul werk permanent besig 

om met ander ministeries te skakeL en die cabinets word gewoonlik nie 

ingeroep om die bedinging te behortig nie. Die directeur des eludes et des 

programmes (direkteur vir opleiding en opleidingsprogramme) in die Ministerie 

van Nywerheid werk byvoorbeeld nou saam met die statistiekafdelings van al 

die ander ministeries, in besonder met sekere directions in die Ministerie van 

Finansies, die Ministerie van Buitelandse Sake (in verband met werk wot op 

internasionale gebied gedoen word) en die Beplanningskommissie. 

Telefoonoproepe en samesprekings met sy ewekniee in hierdie directions maak 

die grootste dee/ van sy werk uit, en die cabinet in sy ministerie word 

normaalweg bloot op die hoogte gehou van watter werk aan die gang is. 

Sulke gevalle is egter die uitsondering eerder as die reel. 

'n Directeur sol in die meeste geval/e sake no die cabinet verwys wanneer hy 

vind dot door 'n botsing tussen horn en 'n directeur van 'n ander ministerie is. 

lndien hy problems voorsien, kan hy die soak dalk aan die cabinet oorhandig 
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nog voordat hy met die directeur kontak maak. Dit mag tot sy voordeel wees 

om die soak so te hanteer, want as dit eenmaal aan die cabinet oorhandig is, 

kan so 'n soak groter belangrikheid kry as wot dit noodwendig vereis en 

gevolglik meer politieke gewig dra in die administrasie. Daorbenewens kan 'n 

cabinetslid dalk toegang tot die regte kanale he, wot horn in stoat kan stel om 

meer druk in ander ministeries uit te oefen as die directeurs. Die volgende is 'n 

voorbeeld hiervan. 

In 1989 wou die directeur general du financement et de /'administration in die 

Ministerie van Landbou meer staatsamptenore he om kwaliteitskontrole oor 

voedsel toe te pas. Sy pogings om fondse te bekom vir 'n bykomende vier of 

vyfhonderd staatsamptenore is geheel en al geweier deur die Ministerie van 

Finansies, en hy het dus die soak no die cabinets verwys. Die cabinets kon met 

die uiteindelike steun van die minister genoeg fondse vir 'n bykomende 

negentig staatsamptenore bymekaar kry. In hierdie geval is die eis vir fondse 

onder beskerming van die cabinets vergroot tot 'n beleidskwessie, en het dit as 

gevolg daarvan ook ietwat meer prioriteit by die minister van Finansies geniet. 

Daarby was die cabinet in 'n beter bedingingsposisie met die minlsterie se 

staatsamptenore as die directeur. 

Hierdie werkwyse waorvan die directeurs gebruik maak. is geneig om die 

cabinets op 'n meer intervensionistiese wyse te loot optree. lndien die cabinets 

namens die directeurs interministeriele probleme moet oplos, is dit outomaties vir 

hulle nodig om by tegniese detail betrokke te rook ten einde hul eie 

bedingingsposisie te verstewig. 

Die cabinets sol dikwels self besluit om bedinging met ander ministeries te 

hanteer, voordat die services die soak no hulle toe verwys. Die projek om in die 

loot sestigerjare water aan al die communes te voorsien, is deur die minister van 

Binnelandse Sake beheer, moor die ministeries van Openbore Werke, van 

Gesondheid en van Landbou was ook in 'n groot mate betrokke. Na die 

aanvanklike onderhandelings is die planne aan die services in die Ministerie 

van Binnelandse Sake oorhandig vir toesighouding. Die Jang vertraging in die 

werklike implementering van die beleid is onder die aandag van die cabinet 

gebring deurdat door gedurig druk uitgeoefen is deur deputes en plaaslike 

politici. Gevolglik het die cabinet (in reaksie op politieke druk) die soak onder 

hande geneem om interministeriele koordinering te bespoedig. 
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'n Ontleding van die voorbereiding van die jaarlikse ministeriele begroting 

verskaf 'n voorbeeld van 'n meer geformaliseerde interministeriele 

koordineringstelsel, van die vlak van die services tot by die vlak waar die eerste 

minister of president optree as arbiter." 

Die begroting is 'n belangrike stuk wetgewing, uit beide 'n ministeriele oogpunt 

(dit bepaal hoeveel geld hulle in die volgende jaar sal kan bestee), en volgens 

die regering se siening (dit is 'n metode waarvolgens regeringsbeleid omskryf 

kan word). Elke ministerie moet elke jaar 'n stoat opstel van sy verwagte 

uitgawes vir die daaropvolgende jaar. Begrotingsvoorstelle word dan op grond 

van hierdie evaluering, en met die minister se eie beleid as basis, gemaak. Dit 

word eers op ministeriele vlak bespreek, dan op interministeriele vlak in 

samewerking met die Ministerie van Finansies, en ten laaste op die vlak van die 

eerste minister en die president, alvorens die voorstelle in die vorm van 'n 

wetsontwerp aan die Parlement voorgele word vir goedkeuring. 

Die bestedende directeurs van die directions vra in elke stadium van die 

onderhandelings meer geld as wat nodig is. en die Ministerie van Finansies bied 

in beginsel minder aan as wat noodsaaklik is. Hierdie toutrekkery vorm die 

grondslag waarop daar beding word totdat 'n finale ooreenkoms bereik is. Die 

onderhandelings vind gewoonlik soos volg plaas: 

l. Die services stel 'n raamwerkbegroting op waarin die algemene 

orientering van hul behoeftes en voorgestelde beleid uiteengesit word. 

2. Hierdie dossier word aan die minister en die cabinet'' gestuur, waarna 

hulle sekere veranderings aanbring en voorstelle aan die hand doen en, 

wanneer hulle tevrede is, word die dossier aan die Ministerie van Finansies 

gestuur. 

3. Voorlopige samesprekings word tussen die directeurs van die ministerie en 

die directeur du budget in die Ministerie van Finansies gevoer. 

"Vir volledige besonderhede oor die begroting as 'n ko6rdineringsmeganlsme kyk no P. 
Amelselek, Le Budget de l'Etat sous la Cinquieme Repub/ique. Parys: Pion. 1967; ook no Guy Lord. 
The French Budgetary Process. Los Angeles: University of California Press. 1973. 
"In die Vierde Republiek het die directeurs in die directions self begrotingsake hanteer en hulle 
begroting aan die Ministerie van Finansies voorgele en samesprekings daaroor gedoen. Cabinets 
was selde grondig by begrotingsaangeleenthede betrokke. In die Vyfde Republiek is die cabinets 
baie meer betrokke en het selfs die toesig oor die begrotlng oorgeneem. 
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4. Finale samesprekings vind hierna plaas tussen die directeurs en die 

directeur du budget, die ministerie se directeurs word gewoonlik deur 'n lid 

van die cabinet vergesel. Door word gewoonlik in hierdie stadium tot die 

een of ander vergelyk gekom. 

5. Die secretaire d'etatvir die Begroting of 'n lid van sy cabinet, 'n directeur 

van die Ministerie van Finansies, 'n cabinetslid van die bestedende 

ministerie, staatsamptenare van die bestedende ministeries en 'n 

verteenwoordiger van die cabinet van die Ministerie van Finansies voer 

don onderhandelings en verdere ooreenkomste word bereik. 

6. Probleme word op die vlak van die minister van Finansies bespreek. 

Hierdie vergoderings bestaan gewoonlik uit die minister van Finansies of sy 

directeur de cabinet, die minister van die betrokke ministerie en 'n lid van 

sy cabinet en die directeur du budget. 

7. Die probleme wot bly voortbestaan word normaalweg op die vlak van 

die eerste minister bespreek. Die eerste minister arbitreer don tussen die 

bestedende ministerie en die Ministerie van Finansies. Die eerste minister se 

cabinet sol in voorbereiding hierop vergaderings tussen die lede van die 

betrokke twee cabinets bele. In sommige gevalle sol hierdie lede vergesel 

word deur staatsamptenare van hul ministeries. 

8. Die meeste arbitrasie word deur die eerste minister gedoen, moor in 

uitsonderlike gevalle sol die konflik by die E/ysee deur die president self 

behartig word." Die eerste minister behartig gemiddeld dertig arbitrasies 

per jaar oor die begroting, terwyl die president gemiddeld by drie 

geleenthede betrokke rook. 

Wat interministeriele ko6rdinasie oor die begroting betref, werk die cabinets 

binne 'n vaste raamwerk. Hulle speel nietemin 'n belangrike rot aangesien 

hulle minder by die tegniese besonderhede van die begroting betrokke is as 

die services en dus in 'n beter posisie verkeer om die ministerie se soak aan die 

Ministerie van Finansies of die eerste minister te stel. Soos in ander sfere ook die 

geval is, is die cabinets geneig om in 'n vroee stadium van die 

23 1n die Vierde Republiek was die eerste minister en die president minder betrokke by 
begrotingsaangeleenthede en het hulle cabinets nie toesig gehou oor die begrotings van die 
ministeries nie. Toeslg oor die begroting was aan die Ministerie van Finansies opgedra; kyk no J.L 
Seurin, Les cabinets ministeriels, Revue du Droit Public et de la Science Politique. 72(6), 
November/Desember 1956, pp. 1267-1272. 
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begrotingsonderhandelings in te gryp, en sodoende te probeer om die rol van 

die services oor te neem. Wat hulle betret moet hulle nou betrokke wees by die 

vroee stadia van die begrotingsprosedure (met ander woorde hulle moet die 

riglyne van die services neerle), indien hulle tydens die latere bedinging oor 

beleid in · n sterk posisie wil wees. Die rol wat die cabinets tans in interministeriele 

ko6rdinasie speeL is ongetwyfeld een van hul belangrikste funksies. Die 

geslaagdheid van die cabinet in interministeriele onderhandelings hang egter 

dikwels daarvan af dat hulle die werk van die administrasie moet dupliseer, of 

dat hulle met administratiewe besonderhede moet inmeng, aangesien dit vir 

hulle so te se onmoontlik is om kragtige interministeriele onderhandelings deur te 

voer tensy hulle 'n sterk tegniese grondslag het waarop hulle hul argumente 

kan baseer. Soos op sovele ander terreine hang die doeltreffendheid van die 

cabinets in hierdie sfeer af van hulle veelsydige rol in die ministerie. 

9.6 CABINETS EN DIE DIRECTIONS SE VERHOUDINGE MET 

BUITEGROEPE 

Die cabinets, as daardie deel van die ministerie wat nader aan die politieke 

gesag le, is in die algemeen meer daarop gerig om groepe buite die 

administrasie te hanteer as die sous-directeurs en die directeurs. Dit is vir die 

minister belangrik om ontvanklik te bly vir politieke druk van buite, en in die 

geheel gesien dra hy hierdie funksies oor op sommige van sy cabinetslede. 

Hoewel die cabinets groepe kan aanmoedig om regstreeks met hulle kontak te 

maak (deur byvoorbeeld hul informele kommunikasienetwerk te versterk), sol 

groepe in die politieke proses altyd op die sensitiefste deel van die politieke en 

administratiewe proses druk uitoefen. Die cabinet het dus nie altyd 'n 

monopolie op die transaksies met buitegroepe nie, maar deel dit as't ware met 

die administrasie. 

9.6.1 VERHOUDINGE MET DEPUTES 

Deputes nader die administrasie en cabinets om inligting of gunste te verkry vir 

hul kiesafdelings, of vir belange wot hulle verteenwoordig, of ter bevordering 

van hulle eie politieke loopbane. Hoewel die attache parlementaire die 

amptelike aankloppunt vir deputes en moires is, sal hulle hul normaalweg 
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wend na daardie deel van die cabinet wot hulle soak na hulle mening ten 

beste sal bevoordeel. 

lntervensies geskied 6f mondeling 6f skriftelik, en albei benaderings hou sekere 

voordele in. Mondelinge transaksies met die cabinet of die staatsdiens hou die 

voordeel in dat dit informeel is en dot daar geen rekord daarvan bestaan nie. 

Daarenteen is briewe nuttig aangesien hulle aan 'n nyweraar, 'n drukgroep of 

individu voorgele kan word as bewys van die deputes se pogings om in te gryp, 

en ook as skriftelike bewys kan dien van die administrasie se antwoorde wat 

sekere sake betref. 

Dit blyk dat die deputes of plaaslike politici in sommige gevalle die services 

regstreeks nader vir inligting of politieke gunste. Dit is soms die gevolg daarvan 

dat die cabinets geweier het om hulle te help, of omdat hulle persoonlike 

bande met sekere staatsamptenare het, of omdat hulle van mening is dat die 

administrasie meer gespesialiseerde inligting sal verskaf. 'n Depute kan 

byvoorbeeld die services in die Ministerie van Verdediging nader om te versoek 

dat die militere diens van een van sy kiesers uitgestel word. In so 'n geval sal die 

services die deputes gewoonlik na die cabinet stuur of weier om 'n antwoord te 

verskaf, alvorens die cabinet dit goedgekeur het. Die meeste directeurs hou nie 

van die 'politieke implikasies' wat so 'n soak meebring nie. Soms mag 'n 

directeur egter die deputes aanmoedig om intervensies te vra, en aan hul eise 

voldoen. Dit gebeur gewoonlik waar die directeurs die nodige mag het, soos 

byvoorbeeld in die Ministerie van Finansies. Dit kom ook voor waar die cabinet 

aan die directeur 'n mandaat gegee het om 'n bepaalde beleid uit te voer, in 

welke geval hy met drukgroepe en deputes in daardie gebied sal skakel. In die 

laaste plek geskied dit waar die directeur 'n oud-cabinetslid is en daaraan 

gewoond '1s om met deputes sake te doen. Een directeur in die Ministerie van 

Nywerheid, wat tot onlangs 'n lid van die cabinet was, stel dit soos volg: 

·wanneer deputes my nader, se ek hulle aan om no die cabinet te goon -
tensy hulle natuurlik persoonlike vriende is. don lig ek hulle in no goeddunke. • 

Deputes gaan gewoonlik direk no die cabinet toe. Alie geskrewe intervensies 

wat na die ministerie gestuur word word in die bureau de cabinet ontvang ('n 

permanente sekretariele kantoor verbonde aan elke cabinet), wot al die 

ministerie se pos hanteer. Mondelinge versoeke vir intervensies sal aan 

individuele cabinetslede gerig wees. Die oorgrote meerderheid van die 

intervensies uit hierdie twee bronne sal soos volg afgehandel word: 
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l. Padlangse versoeke wot bloot oor tegniese vrae handel. soos 

byvoorbeeld 'n navraag oor hoe die securite sociale in Marseilles werk, sol 

aan die seNices gestuur word. Die gepaste sous-directeur of bureau sol 

die vraag beantwoord. Die brief sol don 6f aan die cabinetslid 

teruggestuur word vir ondertekening, 6f regstreeks aan die depute gestuur 

word. 

2. lnteNensies wot politieke implikasies inhou, met ander woorde as hulle 

byvoorbeeld die politieke ondersteuning van die minister of die regering 

raak, of wanneer dit oor 'n politiek-sensitiewe soak gaan, sol deur die 

cabinet hanteer word. As die securite socio/e-stelsel waarna hierbo verwys 

is, besig is om deur die regering heNorm te word, en steun in die Parlement 

nodig is, sol selfs 'n padlangse versoek om inligting, byvoorbeeld, met 

besondere omsigtigheid behondel word en deur die cabinet hanteer 

word. Tydens die jare 1987 tot 1989 het 'n cabinetslid in die Ministerie van 

Nywerheid ondermeer gereeld met 'n depute geskakel oor hoe die 

krediet in die begroting vir nywerheidsnavorsing gebruik sou word. Die 

depute het normaalweg die cabinet ingelig voordat hy die onderwerp in 

die Parlement te berde gebring het. Die betrokke conseiller technique het 

vir die minister gevra hoeveel inligting hy aan die depute moes verskof. Dit 

is gewoonlik die attache parlementaire wot daarvoor verontwoordelik is 

om te bepool hoe die Parlement oor 'n soak voe! en om steun vir die 

wetgewing te werf." 

3. As 'n cabinetslid besonder belangstel in 'n sekere probleem, al is dit ook 

tegnies, sol hy dit waarskynlik self hanteer eerder as om dit na die gepaste 

direction in die administrasie te verwys. 

4. Ten slotte sol die cabinetslid wot vir die hantering van die belange van 

die minister se kiesafdeling verantwoordelik is, alle sake wot so 'n 

kiesafdeling raak, hanteer. Sommige kwessies mag hieronder ressorteer 

wot in naam tegnies is, maar die feit dot sulke kwessies moontlik 'n invloed 

op die minister se gewildheid tydens verkiesings kan he, maak egter sulke 

sake polities van aard. 

Teoreties gesproke se cabinetslede dot hulle beide die majorite en die 

opposisie se deputes te woord staan en briewe beantwoord. Hierdie fasade 

"Hierdie aangeleentheid is in hoofstuk drie in meer besonderhede bespreek. 
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van die cabinetslede word egter n6g deur hulleself n6g deur die deputes 

aanvaor. Dit is natuurlik nie in die cabinet se eie belong om te weier om 

goedgunstige intervensies deur sulke eens magtige opposisieleiers soos 

byvoorbeeld Mitterand of Chirac te weier nie, moor in die algemeen kan 

intervensies deur minder belangrike persone in die opposisie tog geliasseer of 

ge'ignoreer word. Een cabinetslid het noukeurig verduidelik dot dit in die 

minister se eie belong is om alle antwoorde van deputes van die majorite te 

onderteken, terwyl intervensies van die deputes van die opposisie deur die 

attaches parlementaires of cabinetslede onderteken word." 

Dit is nie altyd die geval dot slegs attaches parlementaires die deputes 

ontvong nie, aongesien porlementslede gou leer dot onder cabinetslede dolk 

meer inligting kan verskaf en in die olgemeen meer 'nuttig' mag wees. 

Cabinetslede wot gretig is om hul posisie in die span te verbeter, kon deputes 

aonmoedig om hulle te spreek. Ander mag besluit om nie by die politieke 

aspekte van die werk van die cabinets betrokke te rook nie, en sol alle 

deputes no die attaches parlementaires of die chef de cabinet verwys. Op 

soortgelyke wyse oorhandig sommige attaches parlementaires probleme aon 

die geposte cabinetslid sodra hulle die deputes te woord gestaan het, terwyl 

ander, wot hul posisie in die cabinet wil versterk, self die nodige navorsing sol 

onderneem of die soak regstreeks aan die administrasie sol oorhandig, om 

sodoende die cabinet as tussenganger te omseil. In die meeste cabinets word 

alle intervensies weekliks in 'n vergadering van die hele cabinet bespreek, 

onder leiding van die directeur de cabinet wot besluit wie elke probleem sol 

hanteer en in sommige gevalle selfs algemene riglyne vir die antwoord sol 

neerle. 

Soos ook op ander gebiede, vervul die cabinet van die eerste minister 'n 

toenemend belangrike rol in die ontvangs van en onderhandelings met 

deputes. Hierdie gewoonte is by die aanvang van die Vyfde Republiek deur 

Debre ingestel, toe dit vir die eerste minister nodig was om toe te sien dot die 

regering se wetgewing in die Parlement gesteun word. Dit het voortgeduur 

onder al die eerste ministers van die Vyfde Republiek en is een van die maniere 

waorop die eerste minister homself versterk ten koste van die individuele 

ministers. Die deputes besef self dot door dikwels meer voordeel daoruit te trek 

is om die Hotel Matignon regstreeks te nader, en hulle skakel dikwels met die 

"Door ·1s gereeld aantygings in die media deur deputes van opposislepartye oor hierdle aspek van 
cabinetsdiens. Volgens hulle gee cabinets nie genoegsame aandag aan probleme nle en is dit nle 
in die openbare belong dot cabinets as tussengangers vir ministers optree nle. 
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cabinet van die eerste minister voordat door met enige van die ander 

cabinets of ministers kontak gemaak word. 

9.6.2 VERHOUDINGE VAN DIE MINISTERIE MET DRUKGROEPE 

Net soos in die geval van die deputes. probeer drukgroepe of individue wot 

graag gunste of inligting wil bekom. om druk uit te oefen op daordie deel van 

die administrasie of politieke stelsel wot waorskynlik die beste resultate sol !ewer. 

Dit lyk asof drukgroepe in die algemeen minder aandag gee aan deputes - en 

in 'n mate ook aan die administrasie - as tydens die Vierde Republiek toe hulle 

'n belangrike rol in die beleidbepalingsproses gespeel het. Die aandag van 

buitegroepe word toenemend aan ministeriele cabinets eh aan die cabinets 

van die eerste minister en die president geskenk. 

Briewe wot deur nyweraars, vakbonde of individue aan 'n ministerie gerig word, 

sal eerste deur die cabinet onder oe gekry word. Die cabinets sol dan besluit 

wie die probleem moet hanteer: net soos met die intervensies van deputes sal 

versoeke om inligting na die services verwys word, terwyl die cabinet sake wat 

die steun van die regering of die individuele posisie van die minister mag raak. 

sal hanteer. In laasgenoemde geval sal die handtekening van 'n lid van die 

cabinet polities dikwels meer gewig aan so 'n soak verleen. Die volgende is 'n 

voorbeeld van 'n tipiese intervensie waormee die cabinets daagliks te kampe 

het. 

Die directeur general van Citroen het in 1989 aan die Ministerie van Finansies 

geskryf om beswaar te maak teen die verhoging van die belasting op 

toegevoegde waarde op 'n sekere motor en bygevoeg dat hy nie meer die 

motor sou kon vervaardig tensy die belasting gewysig word nie. Die brief is deur 

die directeur de cabinet gelees wat die soak met die minister bespreek het. 

Daar is ooreengekom dat door in beginsel geen vermindering kon wees nie, 

maar die dossier is na die services gestuur met 'n aantekening van die directeur 

waarin die voorgestelde optrede saamgevat is. Hulle moes die soak navors en 

die minister van statistiek voorsien waorop hy sy antwoord aan Citroen kon 

baseer. Die finale brief aan die directeur general van Citroen waorin daar 

uiteengesit is dat die verkoopsbelasting op hlerdle een produk nie verminder 

kon word nie aangesien dit teenstrydig is met regeringsbeleid. is deur die 

directeur de cabinet onderteken en die directeur general het die soak daar 
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geloot. As hy die seNices doorno regstreeks sou genoder het sou hy 

woarskynlik dieselfde ontwoord ontvong het. 

Drukgroepe wot deur nuwe wetgewing gerook word, sol eerder met die eerste 

minister se cabinet onderhandel, aangesien hulle van mening is dot hulle op 

die manier direk met die magsbron in verbinding tree. Die cabinet van die 

eerste minister moedig reeds sedert die tyd van Chaban-Delmas (1969 tot 

1972), groepe doelbewus oan om direk met die cabinet van die eerste minister 

te onderhandel. Dit lyk asof drukgroepe wot by die formation professionnelle 

(professionele opleiding) betrokke was, wot deur Delors in 1969 as conseiller 

technique in Chaban-Delmas se cabinet opgestel is, regstreeks met die eerste 

minister se cabinet onderhandel het. 

Drukgroepe mag egter in sommige gevalle vind dot directeurs en sous

directeurs vir hulle van meer waarde is. Eerstens is die seNices beter toegerus om 

gedetailleerde tegniese inligting te verskaf. Tweedens kan hulle meer simpatiek 

staan teenoor drukgroepe met wie hulle gereeld skakel. Laastens moedig 

sommige directeurs drukgroepe aan om regstreeks na hulle toe te kom, sodra 

hulle as beleidbepalers op sekere terreine van die administrasie gevestig is. 

Verskeie vakbonde en nyweraars skakel deurlopend met die odministrasie oor 

tegniese inligting. Hierdie tipe werk is deel van die administrasie se roetine en 

die cabinet word nie noodwendig daaroor ingelig nie. Daarbenewens voer 

professionele en staatsdiensvakbonde 'n permanente dialoog met die 

administrasie. Die directeur du gaz, de /'electricite et du charbon (direkteur 

van gas, elektrisiteit en steenkoolvoorsiening) in die Ministerie van Nywerheid is 

byvoorbeeld deurlopend in verbinding met die vakbonde in die 

genasionaliseerde nywerhede onder sy toesig. Die direction sol in bepaalde 

gevalle die belange van hierdie vakbonde steun wanneer die 

onderhandelings die cabinets bereik. Die formaat waarvolgens 'n ministerie en 

die staatsamptenare in sy diens onderhandel, word normaalweg deur 'n statut 

(statuut) bepaal. Besluite word geneem deur komitees wot ult 'n gelyke getal 

aangestelde en verkose amptenare bestaan, met die stem van die voorsitter 

ten gunste van die verkose staatsamptenare. Dit lyk asof die cabinet min 

invloed uitoefen in hierdie komitees. 

Ten slotte sol drukgroepe in sommige gevalle regstreeks no die directeur of sous

directeur goon, omdat dlt bekend is dot hy op 'n sekere gebied die 

beleidbepaler is, en omdat die minister aan horn 'n mandaat gegee het om 
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die gepaste drukgroepe te ontvang en met hulle te onderhandel. Dit was, soos 

reeds genoem is, die geval met Rene Lenoir, wot dokters, maatskaplike werkers, 

afgevaardigde lede van die Rooms-Katolieke Kerk en hervormers te woord 

gestaan het in verband met sy werk ten opsigte van die securite socia/e-beleid. 

Dit lyk in die algemeen asof cabinets toenemend die 'drukgroepstelsel' volg en 

probeer om op die manier die services van hulle mag te ontneem. Cabinets 

wot met sekere probleme te kampe het. huiwer byvoorbeeld glad nie om 

komitees en kommissies saam te stel wot verteenwoordigers van die relevante 

drukgroepe insluit nie - en sodoende omseil hulle natuurlik die administrasie. 

9.6.3 VERHOUDINGE MET DIE PERS 

Daar is in die meeste cabinets 'n attache de presse wot verantwoordelik is om 

aan die pers en ander media, soos die televisie en radio, inligting te voorsien oor 

beleid wot besig is om in die ministerie te ontwikkel en om joernaliste" se vrae 

oor die optrede van die administrasie en die minister te beantwoord. Die aard 

van die werk van 'n joernalis is egter om inligting uit soveel uiteenlopende 

bronne as moontlik te bekom. Hy sol dus die services, sowel as die ander lede 

van die cabinet om inligting nader. Hierdie bronne blyk dikwels vir horn van 

meer nut te wees as die redelik ortodokse kantoor van die attache de presse. 

Die meeste cabinetslede kry hulle opdragte oor die hoeveelheid inligting wot 

hulle, hetsy amptelik of nie-amptelik, aan joernaliste mag gee. en op watter 

tydstip hulle die inligting mag laat deurskemer, van die directeur de cabinet of 

die chef de cabinet. In sommige gevalle word die pers self deur 'n cabinetslid 

as 'n werktuig in die politieke spel gebruik. Die cabinet van die eerste minister 

versterk byvoorbeeld dikwels sy eie posisie deur inligting aan die pers te gee 

nog voordat die gepaste ministerie omtrent die besluit ingelig is. 

Directeurs is in die algemeen nie gretig om inligting aan die pers te gee voordat 

die cabinet dit goedgekeur het nie. omdat dit hulle te openlik aan bepaalde 

kwessies verbind, en dit moontlik reperkussies vir hulle administratiewe loopbane 

mag inhou. 

"Staatsdiensvakbonde se kritiek teen die cabinets is dot hulle net begaan is oor politieke aspekte 
en nie oor die lot van staatsamptenare nie. Hulle word ook daarvan beskuldig dot hulle eerder 
hulle camarades. wot dieselfde opleiding as hulle ondergaan het, sol bevoordeel. as wot hulle oor 
die petite fonctionnaires begaan is. 
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Sommige directeurs. dikwels oud-cabinetslede. blyk egter tog hegte bande 

met die pers te he. Een so 'n geval was die voormalige directeur du /ogement in 

die Ministerie van Openbare Werke en Behuising wot die pers gereeld voorsien 

het van inligting oor die beleid waarvoor hy verantwoordelik was. ten spyte 

daarvan dot dit nie in belong van die minister was nie. Op die manier het hy 

druk op die minister uitgeoefen om sy beleid te aanvaar. aangesien dit so te se 

onmoontlik vir die minister was om die beleid van die directeur terug te trek 

nadat dit deur middel van die pers by die publiek gewildheid verwerf het. 

9.7 SAMEVATIING EN EVALUERING 

In hierdie hoofstuk is aangedui dot elke cabinet as't ware sy eie 

administratiewe territorium afbaken en politieke mag by wyse van bedinging. 

presedent en ongeskrewe reels vestig. 

Door is al in vorige hoofstukke aangedui dot die sty! en funksies van die minister. 

die aard en struktuur van die administrasie en die personeel en struktuur van 

die cabinets help om die parameters en beperkings waarbinne en waar onder 

elke cabinet werk. te omskryf. 

Cabinets vervul 'n betekenisvolle rol in beleidbepaling omdat hulle die minister 

adviseer oor die uitwerking wot 'n beleid waarskynlik sol he. In aanvulling tot 

die bogenoemde rol sol sommige ministers cabinets aanmoedig om 

beleidsvoorstelle te inisieer, waar ander ministers weer directeurs aanmoedig om 

beleidsvoorstelle te inisieer. 

Die neiging van ministers om die administrasie te wantrou, word ook versterk 

deur die invloed wot bekwame directeurs in sterk ministeries het en die wyse 

waarop hulle beleid implementeer ongeag die minister of cabinets se gevoel 

daaroor. 

Soms plaas 'n minister ook cabinetslede in strategiese posisies. wanneer hulle 

die cabinet verlaat en no die administrasie terugkeer, om sodoende nog 

steeds vir horn van steun te wees. Ander voormalige cabinetslede gebruik weer 

die 'lesse' wot hulle deur diens in 'n cabinet aangeleer het om die cabinets te 

omseil wanneer hulle terug in die directions is. sodat hulle hul eie 

beleidstandpunte kan nastreef. 
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Nie alle cabinetslede is grondig betrokke by beleidsaangeleenthede nie en dit 

gee dus aan directeurs groter ruimte om beleid onafhanklik te formuleer. 

Die meeste beleidbepaling en -uitvoering spruit egter uit 'n hegte skakeling 

tussen al die akteurs - cabinetslede, directeurs, sous-directeurs, en chefs de 

services, ongeag die poste wat hulle beklee. 

Die uitvoering van beleid word be'invloed deur die mate waarin directeurs 

probleme na die cabinets verwys en ook in die mate waarin 'n cabinet in die 

proses van uitvoering sal ingryp. Probleme duik nie op oor relatief onbelangrike 

beleidsaangeleenthede nie. maar oor kwessies wat politiek sensitief is, en as 

gevolg van die feit dat daar nie altyd eenstemmigheid is oor watter rol die 

cabinet of die directeurs veronderstel is om te vervul nie. 

Cabinets bevind hulle in 'n ideale posisie om die beleidbepaling en die 

beleidsuitvoering te koordineer omdat hulle die ministers se skakel met die 

administrasie is, en omdat hulle oor die directions toesig hou. Hulle is dus in 'n 

posisie om konflik tussen directions te identifiseer en namens die ministers as 

bemiddelaar op te tree. 

Die cabinets vervul ook 'n belangrike rol in die verhoudinge tussen ministeries 

omdat die cabinets van die ministeries in 'n beter posisie is om met mekaar te 

skakel as die onderskeie directeurs. Die rol wat cabinets in interministeriele 

koordinasie vervul is een van hulle belangrikste funksies in die administratiewe 

stelsel. Dit is hierdie funksie wot daartoe aanleiding gee dat hulle by die 

administrasie se werksaamhede inmeng en sy werk dupliseer. Die geslaagdheid 

van die cabinets in interministerie/e onderhandelings hang dikwels daarvan af 

of hul/e 'n kragtige tegniese grondslag het waarop hulle hul argumente kan 

baseer, wot onmoontlik sou gewees het as hulle nie ingelig was oor al die 

administratiewe besonderhede van die ministerie nie. 

Wat hulle verhoudinge met buitegroepe soos deputes en drukgroepe betref, is 

die cabinets ook in 'n beter strategiese posisie om met hulle te onderhandel 

omdat hulle geposisioneer is om verhoudinge met die politieke instellings te 

fasiliteer. 

Aanvanklik is die bestaan van cabinets verbind aan die idee, wat algemeen 

in Frankryk voorgekom het, dot die administrasie - die staatsdiens - onafhanklik 

van politieke faktore moet staan, in die mate dat die administrasie horn nie 
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met politieke kwessies van beleid bemoei nie. Door moet egter 'n plek gevind 

word waar 'n onderskeid tussen politiek en die administrasie getref kan word. 

Sulke probleme moet immers erens aangespreek word. 

Die staatsdiens in Brittanje moet neutraal bly, soos reeds aangedui is. Die 

staatsdiens werk dus normaalweg saam met die regering, ongeag die rigting 

wot die regering ook al mag inslaan. Van die Franse staatsdiens word door 

geglo dot hy nie tot hierdie soort lojaliteit in stoat is nie. Dit is altans die 

tradisionele opvatting. 

Franse staatsamptenore wil hulle nie altyd met politieke kwessies bemoei nie. 

Die vrees om hoegenaamd politieke verantwoordelikhede op te neem, versterk 

hierdie houding verder. Directeurs is van mening dot hulle nie in hulle strategie 

ten opsigte van die cabinets van politieke probleme hoef kennis te neem nie. 

Hulle tree dus op soos staatsamptenare wot by die administratiewe struktuur 

ingelyf is. Aon die ander kant, as hulle ondervra word sonder enige verwysing 

no hulle worstelstryd teen die cabinets, tref hulle geen fundamentele 

onderskeid tussen hulle eie werk en die werk van die cabinets nie. Dan reageer 

hulle meer soos lede van die politieke en administratiewe elite, wot uit een klas 

bestaan en gemeenskaplike kenmerke het. 

Die huidige gebruike in die cabinets kom kortliks daarop neer dot 

administratiewe optrede, onafhanklik van die politiek, volgens hulle totaal 

onmoontlik is. Die ontwikkeling van die cabinets in Frankryk kan selfs gesien 

word as 'n bewys dot die administrasie nie uit die politieke realiteit gehou kan 

word nie. 

Die ontwikkeling van cabinets het sterk verbintenisse met daordie faktore wot 

direk met die staatsdiens verband hou. Die gevestigde tendens dot superiors 

(die hoer gesag) diegene in die staatsdiens oor wie hulle aangestel is, nie 

'vertrou' nie, kan hierdie persepsie slegs versterk. Volgens die sentrale 

administrasie is die plaaslike administrasie onbevoeg, daarom tree hulle 

namens hulle op; volgens die cabinets is die sentrale administrasie onbevoeg, 

daarom dupliseer hulle sy werk; voorts hou die eerste minister se cabinet op sy 

beurt toesig oor die werk van die ministers se cabinets, en die president se 

cabinetoor die eerste minister s'n, omdat hulle hul nie altyd 'vertrou' nie. Om te 

se dot die ministers se cabinets se rol steeds voortdurend toeneem, is 

aanvegbaor. 
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'n Ko6rdinerende instelling aan die hoof van 'n ministerie is beslis onmisbaar. Die 

groei en stabiliteit van cabinets het veroorsaak dat daar geen of minder 

sekretarisse-generaal in die ministeries is - in elk geval was daar min om mee te 

begin. lnderwaarheid sluit die instelling van die cabinet en van die sekretaris

generaal mekaar wedersyds uit. Wat belangrik is, is dat n 

ko6rdineringsinstelling soepel moet wees as hy sy ko6rdineringsrol ten beste wil 

vervul. As daar meer bestuurstake aan horn toegewys word, kan dit net tot 

nadeel van werklike ko6rdinering wees, aangesien sake van die dag bitter gou 

alles oorheers, maak nie soak hoe groot die cabinet is nie. 

Om die waarheid te se. indien lede van cabinets hulle ophou met sake wot nie 

op hulle verantwoordelikheidsterrein le nie, dan is dit omdat hulle na ander 

oplossings soek as waarmee die staatsdiens vorendag sou kom. Hulle neem nie 

net tradisie en presedente, of selfs regulasies, in ag nie. Die redes hiervoor is nie 

noodwendig polities van aard nie, in elk geval nie in die eng politieke sin nie. Dit 

is eenvoudig 'n geval dat die cabinets 'n idee het van die soort oplossing wat 

nodig is, en dit vir hulle makliker is om regstreeks op te tree. as om aan die laer 

ordes te verduidelik wat om te doen en redes daarvoor te verstrek. Miskien is dit 

een van die belangrikste oorsake van 'n cabinet se geneigdheid om te veel op 

homself te neem. Om verantwoordelikhede te delegeer en geen vrae te vra 

nie, voorveronderstel dat daar uitvoerig verduidelik is waarom 'n sekere weg 

ingeslaan moet word, en dat daar vir 'n sekere tyd by die ingeslane weg 

(beleid) gehou sal word. Om directions in die staatsdiens te bestuur 

veronderstel heel eerste dat die betrokkenes weet wat nodig is en hoekom. 'n 

Stuksgewyse houding is nie doeltreffend in 'n administratiewe struktuur nie; net 

top besturende personeel kan besluite wat op hierdie manier geneem word, 

implementeer. 

Die feit bly staan dat cabinets 'n weerspieeling is van die staatsdiens se onmag 

om die taak wat op sy skouers rus, uit te voer. Die tradisionele administratiewe 

stelsel is stadig, onkreatief en nie by magte om voortdurend by nuwe behoeftes 

aan te pas nie. Bowenal weier staatsamptenare om enige werklike 

verantwoordelikhede te aanvaar. Die cabinets kompenseer net ten dele vir 

hierdie gebreke, en hulle kan natuurlik ook bydra tot die agteruitgang van die 

situasie. As die bedrywighede van cabinets ietwat aan bande gele sou word, 

kon baie staatsamptenare dalk 'n sin vir aanspreeklikheid en 

verantwoordelikheid ontwikkel het. Dit sou kon volg op 'n geleentheid waar 

hulle onder die indruk gebring word dat daar werk van hulle verwag word 

waarvoor hulle dink dat hulle nie genoegsame kundigheid het nie. Hulle sou 
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hulleself moontlik selfs kon oortref. Cabinetslede en directeurs is tegelykertyd · n 

produk van die Franse opleidingstelsel vir hooggeplaaste staatsamptenare wot 

alreeds talentvolle en bekwame publieke administrateurs aan die staatsdiens 

voorsien. 

In die ontleding van cabinets en hulle funksionering. toon hierdie hoofstuk hoe 

moeilik dit is om oor die rol van die cabinets in besluitneming en uitvoering te 

veralgemeen. 

Die spanwydte van die mag van enige besluitnemer hang dikwels net soveel 

van ervaring en styl af. as van die amp of pos wot hy beklee. Dit geld veral vir 

die cabinets wot dikwels juis as gevolg van hulle soepelheid en swak

gedefinieerde funksies. groter sukses behaal. 

Die gesag waarmee die minister sy cabinetslede beklee, beteken dot hulle 

besluite aansienlike gewig dra in hul verhoudinge met die administrasie en met 

die buitegroepe waarmee hulle skakel. Hulle mag is egter nie onbeperk nie, en 

vind dikwels, soos aangedui is, 'n teenwig in eksterne omstandighede, of in 

directeurs met ondernemingsgees of 'n weerspannige administrasie. 

In die volgende hoofstuk word die beperkings op die mag van cabinets, asook 

die kontroversie oor hulle rol in perspektief geplaas deur dit teenoor die 

doeltreffendheid van die cabinets in die politieke en administratiewe stelsel te 

stel. Daar word ook tentatiewe aannames gemaak oor die toepaslikheid van 

die cabinetstelsel in ander lande sowel as in Suid-Afrika, en aanduidings van 

die voor- en nadele van die stelsel word verskaf. 



HOOFSTUK 10 

SKAKEL OF STRUIKELBLOK?: 

'N EVALUERING VAN DIE CA8/Nf1STELSEL 

10.1 INLEIDING 

In Frankryk is alle gesag kontroversieel. Dit is ook op ministers se cabinets van 

toepassing. Hoewel min mense die stelsel ten voile verstaan, word die cabinets 

herhaaldelik gekritiseer en hul gebruike verdoem, of word hulle verdedig en 

geprys vir hul doeltreffendheid. In hierdie hoofstuk word die kritiek rakende die 

onderwerp in konteks geplaas, ter wille van insig in die redes waarom die 

cabinets soveel aanvalle moet verduur. 

Die doel met hierdie proefskrif was om die besondere rol van die ministeriele 

cabinets as 'n doeltreffende meganisme in die Franse politieke en 

administratiewe stelsel te ontleed. Deur die aard en die funksionering van 

ministeriele cabinets te ontleed, is door bevind dot dit moeilik is om hieroor en 

oor hulle personeel te veralgemeen. 

Tradisioneel is die cabinet nog altyd 'n instelling wot no aan die minister was en 

wot horn in sy politieke hoedanigheid bygestaan het. In die Vyfde Republiek 

het die cabinethom egter in 'n goedgeplaaste posisie bevind om verreikende 

funksies op te neem - veral die van inter- en intraministeriele koordinasie, 

beleidsadvies en beheer oor die ministeries. Sy evolusionere ontwikkeling ten 

spyt, bly die cabinet nietemin 'n soepel instelling, onderhewig aan die 

beperkinge van sy milieu, en gevorm deur die minister en die directeur de 

cabinet. Dikwels bepaal die kaliber van die lede waaruit 'n bepaalde 

ministeriele cabinet bestaan, sy doeltreffendheid, mag en gesag. 

Die vraag of die cabinelstelsel die beste antwoord bied vir die kwessie rondom 

politieke en administratiewe verhoudinge, en in watter mate die cabinelstelsel 

lei tot die versterking en fasilitering, en of dit die verswakking en wrywing in die 

verhoudinge tussen die politieke en administratiewe stelsel in die hand werk, 

het die kern van die navorsingsprobleem van hierdie proefskrif uitgemaak. 
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Ten spyte van die kompleksiteit en verskeidenheid van cabinetsbedrywighede 

was dit moontlik om bepaalde veranderlikes te identifiseer. Hierdie 

veranderlikes is aangewend in 'n paging om te bepaal wat die aard van die 

rol van ministeriele cabinets is, en of hierdie rol die voortbestaan en verdere 

ontwikkeling van hierdie instelling in die Franse politieke en administratiewe 

stelsel regverdig. Die rol wat deur hulle veNul word en die wyse waarop hulle 

funksioneer, is ondersoek op grond van die be'lnvloeding van hierdie 

veranderlikes. Dit het die behoeftes van die ministers aan wie hulle verbonde is, 

die aard van die sentrale administrasie en die aard van die cabinets ingesluit. 

Voorts is hierdie drie veranderlikes gebruik as die raamwerk waarbinne die 

samestelling, opleiding, binnewerkinge, mag, politieke en administratiewe 

uitgangspunte, werkwyse en rol van die instelling in die Franse publieke 

administrasie na waarde geskat is. 

Die eerste en belangrikste veranderlike is die minister self. Ten spyte van 

veranderings in die grootte en struktuur van 'n cabinet, is lojaliteit teenoor die 

minister en 'n begeerte om aan sy wense te voldoen, vir byna alle cabinetslede 

die eerste prioriteit. Dit is 'n feit wat bepalend is vir die voortbestaan en 

ontwikkeling van die cabinelstelsel. 

Die rol van die minister in die Vyfde Republiek het aansienlik verander. Die 

veranderings in die Grondwet van 1958 as gevolg van die 

onverenigbaarheidsreel, wat bepaal dat 'n minister sy parlementere setel moet 

prysgee wanneer hy 'n ministeriele amp aanvaar en 'n suppleant moet 

aanstel, sowel as die opkoms van 'n regeringsmeerderheid, het hierin 'n 

belangrike rol gespeel. Dit het tot gevolg gehad dat die minister nie meer so · n 

vrye politieke rolspeler in die politieke stelsel is nie. Hy is nou meer onder die 

beheer en toesig van die president en die eerste minister. as wat hy deel is van 

die wetgewende gesag. Hierdie aspekte is in hoofstuk twee beskryf. 

Die rol van hooggeplaaste staatsamptenare in die inisiering en formulering van 

openbare beleid het ook gedurende die Vyfde Republiek 'n nuwe plato 

bereik. Die handhawing van uitvoerende beheer oor d'1e burokrasie. ondanks 

die voortgesette swak parlementere beheer wat in die Vyfde Republiek 

grondwetlik gesanksioneer is en losgemaak is van die praktyke van die verlede, 

suggereer nie dat die burokrasie self hierdie mag ingepalm het nie. lnteendeel, 

die feit dat die burokrasie doeltreffend ondergeskik gemaak is aan die 

dualistiese uitvoerende gesag waar die president. sowel as die eerste minister, 
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hulle wil laat geld, het daortoe gelei dot die staatsdiens se relatiewe 

outonomie verswak is. 

Ondanks pogings om die rol en funksies van die minister los te maak van die 

kleinlike portypolitieke debatte en intriges. is sy verhoudinge met deputes, 

drukgroepe en sy kiesafdeling nog steeds belangrik. Bowenal is die minister 

steeds die hoof van die ministerie in die Vyfde Republiek, met sy klem op 

ministeriele stabiliteit wot egter dikwels oordryf word. Die konflik wot tussen die 

minister en sy ministerie bestaan, duur moor nog steeds voort en dit wil voorkom 

asof dit moeilik opgelos sol word. 

In die bree gesien is die funksies van die minister die basis waarop die werk van 

die cabinet berus. Die mate van mag en speling wot elke afsonderlike cabinet 

het, word deur die minister bepaal. Hoofstuk drie het die groot verskeidenheid 

ministers wot door is, beklemtoon: van diegene wot in besonderhede in die 

staatsdiens se aktiwiteite belangstel, tot diegene wot hulle uitsluitlik met die 

politiek besig hou. 

Ministers verskil ook wot die aanwending van hulle cabinets betref en die 

manier waarop hulle die funksie van die cabinets sien. Sommige cabinets word 

as gevolg van hulle eie bekwaamheid aangemoedig om slegs te kompenseer 

op daardie terreine waor die ministers ondoeltreffend is (byvoorbeeld in die 

toesig en koordinering van die ministerie), ander word vrye teuels gegee deur 

oorgretige ministers wot graag inisiatief wil gebruik in hervormingsake, en nog 

ander word vrygelaat op die meeste gebiede van die minister se werk soos 

byvoorbeeld oorhoofse leiding, bestuur en in beleidsake. 

Die tweede veranderlike wot die cabinet be'invloed, is die aord van die 

ministerie waorin dit funksioneer. In hoofstuk vier is aangetoon dot die 

gemeenskaplike kenmerk van alle ministeries in Frankryk is dot door nie 'n 

effektiewe permanents amptenaor aan die hoof van 'n ministerie staan nie. 

Die minister moet dus sewe of agt directeurs beheer, wot aan die hoof van 

elkeen van die directions in die ministerie staan. Dit veroorsaak 

koordineringsprobleme wot vererger word deur die feit dot die personeel van 

die staatsdiens uit 'n aantal administratiewe en tegniese corps bestaan, 

waarvandaan personeel na die ministerie gesekondeer word, wot elkeen sy eie 

ideologie, belong en beleid huldig. Die problems verbonde daoraan om 

hierdie stelsel te verander, was een van die lesse wot na-oorlogse regerings in 

Frankryk moes leer. Hierdie aangeleenthede is in hoofstuk vyf beskryf. 
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Hoewel ministeries soortgelyke ko6rdineringsprobleme ondervind, is door 

inderwaarheid 'n groot verskil in mag en gewig tussen ministeries onderling en 

selfs tussen die directions in een ministerie. Dit is belangrik vir die cabinet wot 

poog om ko6rdinasie tussen ministeries, sowel as in 'n enkele ministerie, te 

bewerkstellig. Door is ook aangedui dot dit meer waarskynlik is dot 'n cabinet 

intervensionisties sol wees, en dot door meer ruimte vir beleidbepaling sol wees 

in 'n swak ministerie as in 'n sterk ministerie soos die Ministerie van Finansies. 

Die laaste veranderlike wot die bedrywighede van cabinets bepaaL wot in 

hoofstukke vyf, ses, sewe, agt en nege ontleed word, is die agtergrond, 

opleiding en kenmerke van die directeurs (hoofstuk vyf) en die van die lede 

van cabinets (hoofstuk ses). Afgesien van die ooglopende feit dot die ervaring 

en opleiding van die cabinetslede soortgelyk is aan die van die directeurs en 

dus die aord van cabinets se vaardighede sol be'invloed, is dit om twee 

verdere redes belangrik. Eerstens sol die vroeere ervaring van elke cabinetslid sy 

persepsie van sy funksie en die beperkings waarbinne hy volgens sy eie 

waarneming kan optree, bepaal. Tweedens kan die vroeere omgewing van 

die cabinetslid 'n belangrike rol speel in die fasilitering van die funksies van die 

cabinet, omdat die cabinetslid elke moontlike kortpod en informele kanoal 

van besluitneming uitbuit. In hierdie geval sol kontokte wot hy deur die Ecole 

Nationale d'Administration, die elite corps of in besondere administratiewe nisse 

gevorm het, horn baie help, omdat dit aan horn geleenthede en toegang tot 

inligting op verskillende punte in die politieke en administratiewe stelsel besorg. 

Dit is duidelik dot die administratiewe elite in die Vyfde Republiek daorin 

geslaag het om die kundigheid van top burokratiese vlakke in die formulering 

van openbare beleid in so 'n mate te benut, dot dit as onoortreflik in die 

geskiedenis van Franse regering en administrasie beskou word. Die bestaan van 

instellings soos die corps d'administrateurs civils, en die grands corps, asook 

L'ENA. het die burokratiese openbare beleid se insette verder bevorder en 

verstewig. 

Hierdie drie veranderlikes help dus om die wyse waarop cabinets funksioneer, 

duideliker uiteen te sit en te verstaan. Die werklikhede van 

cabinetsbedrywighede is egter ingewikkeld. Die relevansie van hierdie 

veranderlikes verskil no gelang van die betrokke situasie, en dikwels kry die 

cabinet 'n momentum van sy eie en word dit self 'n belangrike veranderlike 

wot die werkwyse daarvan bepaal. Om hierdie redes het die proefskrif klem 

gele op die belangrikheid daarvan om spesifieke besluite in die konteks van 
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spesifieke omstandighede te beoordeel wanneer die rol van die cabinet 

geevalueer word. 

Na 'n beskrywing van die wyse waarop cabinets funksioneer, is dit nodig om te 

let op die rol wot hulle in die Vyfde Republiek en ook in 'n meer algemene 

raamwerk vervul. 

Een van die vrae wot die meeste oor die cabinets gevra word en wot sowel die 

klassifikasie as die veranderende rol daarvan in die Vyfde Republiek rook, is die 

vraag of die werk van cabinets polities of administratief van aard is. 

Hierdie proefskrif het aangedui dot die skeiding tussen die politieke en die 

administratiewe 'n blote teoretiese verdeling is. Die politiek en die administrasie 

is nie aparte werelde wot op die twee punte van ·n wipplank ry, soos sommige 

politieke wetenskaplikes en kommentators blykbaar glo nie. Die ontleding in die 

proefskrif van die bedrywighede van die cabinets (die sogenaamde politieke 

element) en die van die directeurs (die sogenaamde administratiewe element) 

illustreer hierdie punt. 

lndien dit die minister se doelwit is om individue en groepe in 'n sekere gegewe 

rigting te dwing, of om tussen verskillende belange te arbitreer. kan door van 

albei groepe op een of ander tydstip gese word dot hulle polities van aard is 

en op 'n polit'1eke vlak funksioneer, aangesien albei van hulle besluite 

be'invloed en help formuleer wot die samelewing rook. As die administrasie horn 

met die uitvoer van hierdie besluite besig hou, kan door van albei groepe gese 

word dot hulle in 'n mindere of meerdere mate boonop administratief te werk 

goon. 

Die proefskrif het aangetoon dot die politiek en die administrasie nie as swart of 

wit beskou kan word nie, moor dot hulle eerder in mekaar versmelt tot 'n groot 

verskeidenheid grys skakerings. Hierdie skakerings word verskillend waargeneem 

deur die onderskeie spelers in die politieke en administratiewe arena. 

Die verpolitiseringsfenomeen is nie eie aan die Vyfde Republiek nie. Min 

staatsamptenare word ook regstreeks hierdeur geraak. Die hoer kaders van die 

Franse staatsamptenare is op dieselfde wyse as hul Britse ewekniee by politiek 

betrokke: hulle is onvermydelik betrokke by die bepaling van beleid. 
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Hoewel dit reeds herhaaldelik gestel is, is dit noodsaaklik om te beklemtoon dot 

die Franse administratiewe stelsel deurgaans cabinets nodig het om te sorg dot 

beleid bepaal, opgestel en uitgevoer word. Dit is nie bloot dot door op sekere 

buitegroepe 'n beroep gedoen word om administratiewe besluite te 'wettig' 

nie. Soos uit die proefskrif afgelei kan word, le hierdie behoefte van die 

administatiewe stelsel veel dieper as dit. 

Soos vroeer aangedui is, is die grens wot tussen die administrasie en die politiek 

getrek kan word besonder vaag, omdat die grens tussen politici en 

hooggeplaaste publieke administrateurs ook dikwels onduidelik is. Dit is 

heeltemal moontlik dot 'n lid van die grands corps terselfdertyd 'n aktiewe 

politikus, 'n lid van 'n cabinet en 'n moire kan wees. Al hierdie rolle plaas horn 

in 'n soort politieke en administratiewe doolhof. Dit is dikwels moeilik om vas te 

stel hoe besluite geneem word, omdat dit berus op 'n oneindig ingewikkelde, 

subtiele en soms verwarrende reeks konflikterende beginsels (of gebrek aan 

beginsels), instellings en persoonlikhede. Dit is vandag die geval en was reeds 'n 

eeu gelede oak die geval. 

Dit is nuttig as door met grater noukeurigheid no die politieke aspekte van die 

werk van die cabinets verwys kan word. Die cabinet is beslis polities in die sin 

dot elkeen van sy lede 'n aanvoeling moet he vir die politieke sensitiwiteit van 

kwessies. Dit wil se, lede van die cabinet moet in stoat wees om te kan evalueer 

hoe spesifieke besluite die gewildheid van die minister of regering sol rook, of 

hoe 'n spesifieke standpunt verskillende groepe in die politieke arena sol 

be'invloed. Belangriker nog, staatsamptenare en rolspelers in die politieke arena 

beskou die cabinet as 'n bron van politieke mag. Door is inderdaad diegene 

vir wie die cabinet nie net politieke mag het nie, moor ook regmatige politieke 

bevoegdheid, aangesien die persepsie bestaan dot die cabinet se optrede 

deur die regering gerugsteun word. Ten slotte is die cabinet by uitstek polities in 

die sin dot dit die brug slaan oor die kloof tussen die werelde van die politiek 

(beleid) en die administrasie (middele). 

Een gesig van die cabinet is in die rigting van die doelwit gedraai, met ander 

woorde die ideologie van die regering of die program van die minister, terwyl 

die and er op die middele gerlg is, dit wil se die staatsdiens en die hulpbronne in 

die samelewing. In sommige gevalle is die cabinet in stoat om die kloof te 

verklein of te oorbrug en die doelwit verenigbaar te maak. In ander gevalle 

dien dit slegs om die kloof tussen die twee wyer te maak. Door moet bygevoeg 

word dot die feit dot door 'n toenemende aantal 'tegnokratiese' 
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staatsamptenare in cabinets dien. nie noodwendig die politieke aspekte van 

die cabinet se werk afwater nie. 

Die cabinet is ook administratief. Die druk wot met besluitneming gepaord 

goon, veral in die Vyfde Republiek, die toename in die aantal interministeriele 

dossiers, en die algemene toestand van die administratiewe stelsel, het 

veroorsaak dot die cabinet toenemend meer begaan is oor die toesig oor en 

die koordinering van die administrasie, asook oor die hantering van 

interministeriele probleme. 

Hierdie uitbreiding van funksies op sekere terreine van die cabinet se aktiwiteite 

wat plaasgevind het in reaksie op bepaalde behoeftes. het derhalwe die 

cabinet se rol van politieke beheer no beheer oor administratiewe 

aangeleenthede uitgebrei. Dit kan uit die terreine waormee die cabinet horn 

besig hou, sowel as die struktuur van die cabinet self. afgelei word. 

Eerstens boat die cabinet by gebiede wot ten koste van die administrasie 

oorgeneem is - dikwels omdat dit polities gerieflik was - selfs wanneer die 

politieke motivering (in die eng sin van die woord) om dit te wil beheer. 

daormee heen is. As die cabinet dus eers een maal op 'n besondere terrein 

ingemeng het, is hy meer geneig om weer door in te tree, wat beteken dat 

door dikwels onnodige duplisering van funksies voorkom - een negatiewe 

kenmerk van die Franse administratiewe stelsel wot goed bekend is. 

Tweedens was door, namate die getal cabinetslede vermeerder het. die 

neiging dot hierargiee en vaste besluitnemingspatrone ontwikkel het. Verskeie 

cabinetslede gedurende die Vyfde Republiek, voel hulleself dus nie meer 

verbind aan die politieke wil van die minister nie - hulle voel eerder dot hulle 

deel is van 'n mini-hierargie in die cabinet. Terselfdertyd het door kleiner, 

intieme spanne random die minister ontwikkel. Dit is 'n natuurlike verloop van 

sake, aangesien die minister, net soos enige ander individu, net enkele persone 

op 'n slag wil vertrou. 

Hierdie toenemende burokratisering van die cabinet is 'n kenmerk wot die 

oorspronklike raison d'etre van die cabinet - naamlik 'n groep lede wot nou 

met die minister saamwerk. no wie hy luister. en wot as 'n uitdrukking van sy 

politieke wil optree - erg ondermyn. Die ander kant van hierdie ontwikkeling, 

'ironies genoeg, is dot door directeurs in die staatsdiens is wot self klein 

persoonlike informele cabinets het - wot veral bestaan uit ambisieuse 
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staatsamptenore - om te probeer vergoed vir die gewig van die minister se 

cabinet! Hierdie tendens mag in sigself dalk 'n aanduiding gee van die 

nuttigheid van die cabinelstelsel. 

Ter samevatting kan die vraag gevra word watter politieke invoed lede van 

cabinets het. Meer nog, speel hulle 'n ander rol as wot hulle in die 

administratiewe struktuur sou kon gespeel het? Die personeel van ministers 

beklee duidelik 'n gesogte posisie in die Franse politieke en administratiewe 

stelsel, as gevolg van die road wot hulle so vryelik uitdeel, die besluite wot hulle 

neem en die toesig wot hulle oor die implementering van die beleid wot uit 

daordie besluite voortvloei, hou. Beteken dit don dot die ministers geheel en al 

aan 'n netwerk van cabinets uitgelewer is en dot hulle nie voile politieke 

vryheid geniet nie? 

In werklikheid is die meeste van hierdie cabinetslede blote staatsamptenore en 

alles behalwe politieke aktiviste met duidelik gedefinieerde persoonlike 

politieke agendas, selfs al is door sekere ooreenkomste in die manier waarop 

hulle probleme benader. Dit is ongetwyfeld een van die redes waorom hulle so 

gretig is om met die regering saam te werk. Ter aanvang is door die maklik 

bepaalbare konsensus oor dinge wot nie verander mag word nie. Verder 

bestaan die rol van die regering, sowel as van die staatsdiens, eintlik uit die 

daaglikse bestuur van nasionale ondernemings op so 'n wyse dot enigiets wot 

die gevestigde ekwilibrium moontlik kan bedreig, vermy word. Ten opsigte van 

die besonderhede oor besluite wot geneem is, sol politieke faktore waarskynlik 

minder invloed he as die administrasie sake normaalweg sou hanteer. 

l 0.2 DIE KONTROVERSIE 

Die rol van die ministeriele cabinets word nog altyd heftig gekritiseer. Hulle 

doeltreffendheid word bevraagteken en hulle word daorvan aangekla dot 

hulle wanorde in die ministeries skep. Hulle word verklaar tot 'n teken van die 

afvalligheid van die administrasie, en hulle aksiestyl en die manier waarop hulle 

mag najaag is ook die onderwerp van vurige kritiek. Hierdie kritiek, wot veral 

deur die kritici vanuit die politieke portye en die administrasie teen hulle 

uitgespreek word, moet met sorg bestudeer word. 
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'n Mens moet egter ook toegee dat die kritici vanuit die politieke partye 

moontlik ge"inspireer is deur 'n terugblik op die administrasie. Hulle weerspieel 

maar te dikwels die kritiek van directeurs en staatsamptenare wat hul eie 

outonomie - gesien in verhouding met die van die minister - wil behou. Hulle 

gebruik dikwels die bestaan van die cabinets as 'n voorwendsel om hulle eie 

traagheid en onvermoe om hervormings teweeg te bring, en hul begeerte om 

minder verantwoordelikheid te moet aanvaar, te regverdig. 

Dit lyk asof die opposisiepartye maar net in die naam van die petite 

fonctionnaires en die vakbonde hierdie kritiek herhaal - en gerieflikheidshalwe 

vergeet hoe die cabinets van die Vierde Republiek was. Dit moet ten voile 

duidelik gemaak word waarom die cabinets van die Vyfde Republiek 

gekritiseer word, aangesien die debat hieroor selde helderheid oplewer. 

Eerstens word die cabinets se bruikbaarheid in twyfel getrek. Daar word 

beweer dat die cabinet veroorsaak dat daar 'n dubbele administrasie is, die 

minister van sy staatsamptenare isoleer (soos die directeurs wat eintlik sy 

persoonlike adviseurs moes wees), en die minister opsweep om horn te bemoei 

met besonderhede wat eintlik hoegenaamd nie eers onder sy aandag gebring 

behoort te word nie. Dit veroorsaak noodwendig 'n klimaat van frustrasie en 

onverantwoordelikheid in die ministerie. Die cabinet vorm 'n skerm om die 

minister, hy herhaal die werk van die administrasie, hy neem selfs die 

amptenare in die ministerie se werk geheel en al oor, dikwels ender minder 

gunstige omstandighede. Die kritiek wat in die onderskeie sentrale 

administrasies van die ministeries woed, is grootliks te wyte aan die neiging (wot 

dikwels voorkom) van cabinets om hulleself in die plek van die administrasies 

van die ministeries te stel. Dit kom dus neer op 'n parallelle administrasie in die 

plek van die konvensionele administrasie. 

Tweedens is die werkmetodes van lede van die cabinets ook deel van die 

kontroversie. Hulle spits hulle toe op krisisbestuur en het 'n manier om alles te wil 

hervorm. Hulle vermoens word aangeval en daar word gese dat hulle niks weet 

van die tradisies in die ministeries nie, oppervlakkig met die dossiers werk, 

wanorde in die ministeries saai, en na klagtes luister uit welke bron dit ookal 

kom. Hulle outoritere styl word onder die loep geneem: directeurs word 

behandel soos kinders aan leibande, en dit moedig hulle aan om hul 

verantwoordelikhede te ontduik. 
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Derdens is daar 'n aanklag teen cabinets wat verband hou met hulle politieke 

aard. Daar word gese dat, in plaas daarvan dot die cabinets die politieke 

angel uit die administrasie neem, hulle die politiek toelaat om tot op die laer 

vlakke deur te dring, en boonop sleep hulle die politiek selfs in by die 

'onbenulligste' sake. Basies word hulle daarvan aangekla dat hulle aan hul 

minister getrou bly en dat hulle politieke inspekteurs is (dis presies waarom hulle 

die minister dien!) 

Vierdens word die oormatige invloed van die lede van die cabinet gekritiseer -

en, soos reeds vermeld, ook hulle mag, eersug, en die najaag van prestige. Die 

belangrikheid van die posisies wot hulle vir hulleself no 'n loopbaan in 'n 

cabinet inpalm, het ook nie kritiek vrygespring nie. Hulle sorg op vroee 

ouderdom reeds dot hulle tot directeurs en sous-directeurs benoem word, wat 

beteken dot hulle bo-oor die koppe van die amptenare in 'n ministerie 

bevorder word. Die persepsie bestaan in sommige afdelings van die staatsdiens 

dot die beste poste in die ministerie in die skote van die lede van die cabinet 

val en om 'n directeur te word, moet door eers 'deur 'n cabinet gegaan word' 

wat 'n sekere aantal staatsamptenare in die hierargie uitskakel. 

Dit is maklik om bogenoemde aantygings te maak, en enigeen kan op enige 

argument voortborduur deur spesifieke voorbeelde aan te haal om te bewys 

dat die cabinets 'onbenullig' is, of dat hulle onmagtig is om werklike probleme 

te 'begryp'. Dit lyk egter asof die aantygings inderwaarheid die fantasiee is van 

directeurs of van die services wot nie gemaklik voel met te noukeurige toesig 

oor hulle aktiwiteite nie, en wot oor die jare heen 'n groot mate van hulle 

outonomie moes prysgee. Voorheen het deputes en drukgroepe sittings met 

amptenare in die ministerie gehou, hulle kon vrylik met die pers praat sonder 

om die cabinet in te lig, directeurs het self hul begrotings aan die direction du 

budget in die Ministerie van Finansies voorgele, sonder om aan die 'arbitrasie' 

van die cabinet onderwerp te word, en hulle kon vrylik hulle eie beleid inisieer, 

ten spyte daarvan dot dit soms van die yon die minister verskil het. 

Getrou aan die aard van vervlietende verskynsels, moet aantygings gesien 

word in die lig van nuutgevonde insigte, wot ironies genoeg, self ook sol 

verbygaan. Die nuutgevonde relatiewe stabiliteit van ministers wot hul ampte 

vir twee of drie jaar - of selfs longer - beklee, lei tot die groter stabiliteit van die 

cabinets, wat op hulle beurt lei tot grater kennis van die belangrike kwessies en 

die personeeL as waaroor die directeurs beskik. Die cabinet neem dus die plek 

in van 'n verantwoordelike posbekleer aan die hoof van 'n ministerie. Die 
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hettigheid van die aantygings word dus gekamoefleer onder die dekmantel 

van die openbare belong en die reels vir goeie administrasie. Die directeurs is 

beslis besig om van hul prestige te verloor, 'n feit wat regstreeks in verband 

gebring kan word met die tydperk van regeringsstabiliteit en waaraan daar 

geen salf te smeer is nie. In beginsel is al die aantygings gemik teen die stelsel 

van regeringstabiliteit. wat deur die Grondwet van die Vyfde Republiek 

gevestig is (soos in hoofstuk drie vermeld is, juis wat die opstellers in gedagte 

gehad het!). 

Die sentrale administrasie is moontlik ook net ietwat nostalgies oor die ou dae 

toe ministers maar net 'deurgereis' het, toe die eerste minister en die president 

van veraf 'n ogie gehou het, en waar die staatsdiens op die oog af die 

grootste moontlike mate van vryheid geniet het. Die vermindering van 

cobinetspersoneel waaroor sommige staatsamptenare droom, sou 'n terugkeer 

na die onafhanklikheid van die goeie ou dae van die vorige republieke 

moontlik maak. 

Die aantygings word ook herhaal deur joernaliste (wat vroeer in hulle hordes in 

die cabinets voorgekom het), deur die media, wat dikwels glad nie die eise 

van mag verstaan nie, deur vakbonde vir staatsamptenare, wat geen 

simpatie met die 'politieke' cabinets of met die camarades van L 'ENA het nie, 

deur opposisieleiers van die Parlement of selfs die wat aan die majorite behoort 

wat voel dat hulle nie genoeg se by die minister het as wat hulle graag sou wou 

he nie. Die gevoel is dat daar teen die cabinets se 'tegnokrate' te staan 

gekom word, en kritiek kom van belanghebbendes wat probeer verhoed dat 

die cabinets alle mag oorneem, en van akademiese waarnemers wat maar te 

bly is om die aantygings van die directeurs na te praat en moontlik so die gees 

van die Grondwet van 1958 mis te verstaan. 

Die aantygings is moontlik op oppervlakkige kennis van die cabinet as 'n 

instelling gebaseer, veral waar griewe teen L 'ENA en die administratiewe elite 

deurmekaar loop met nostalgie vir die Parlement se almag voor 1958, waar 

kritiek teen die tegnostrukture en die mojorite-verskynsel met mekaar verwar 

word, waar verwyte teen die outoritere houding van die cabinet, kritiek teen 

diegene wat aan bewind is en vae verwysings na die almagtige eminences 

grises van die ministers, vermeng word. Die feit dat die kritiek so deurmekaar is, 

verswak noodwendig die impak daarvan en kan 'n rede wees waarom daar 

oor so 'n long tydperk geen pogings aangewend is om die cabinets te hervorm 

of in die Parlement te debatteer nie. 
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10.3 MAG VAN CABINETS 

Nog 'n vroog wot oor die cabinet gevro word, is hoe mogtig dit tydens die 

Vyfde Republiek geword het. Dit is reeds oongedui dot door dikwels in die 

pers, die politieke arena en in die stootsdiens die bewering gemook word dot 

die cabinet die mag van die trodisionele verteenwoordigende politieke 

instellings, sowel as die van die administrosie oorgeneem het. 

Op die oog of blyk van die bewerings oor die mag van die cabinets wel woor 

te wees. Die besluitnemingstyl het tydens die Vyfde Republiek oansienlik 

veronder, en nomate die rol van die Porlement afgeneem het het die rol van 

die president en die eerste minister en hul onderskeie cabinets toegeneem. 

Sleutelbesluite word dikwels nie in die conseil des ministres geneem nie, moor in 

die comites interministeriels of tussen verskeie cabinets. Terselfdertyd kom dit 

voor osof die mag van individuele directeurs ofgeneem het as dit met die 

hoogtepunt van die Vierde Republiek vergelyk word, toe door vir 

wedywerende drukgroepe en politieke foksies spesiole sittings met die 

omptenore in die ministeries gehou was. 

Dit is egter woorskynlik 'n redelike oppervlokkige ontleding van mag. Politieke 

wetenskoplikes, selfs in die uitvoering van gevallestudies, en woarnemers van 

die politieke toneel is dikwels geneig om hulle deur die grootse skouspel te loot 

oorrompel, terwyl die olledoogse, die 'nie-besluite' of die finale uitvoering van 

beleid, nie raokgesien word nie. Dit is dikwels die gevol wonneer die mag van 

die tegnokrote of die cabinets in die Vyfde Republiek ontleed word. 

Doarbenewens hong die presiese oord van die mag notuurlik of van die 

perspektief van die persoon wot die evoluering doen. 

Die proefskrif het gepoog om oon te toon dot dit dikwels verkeerd of misleidend 

is om enige enkele groep as die besluitnemer uit te sonder. Besluite vind as 

gevolg van bedinging en kompromie tussen wisselende groepe besluitnemers 

ploos. Die proefskrif beklemtoon dot dit dikwels belongrik is om 'n besluit 

deurlopend te oorweeg tot by die stoduim waor die beleid finaol uitgevoer 

word - dit kon byvoorbeeld wees dot die mag uiteindelik rus in die honde van 

die petite fonctionnaire in die services exterieurs van 'n ministerie wot deur die 

'onbelongrike' directeur finool onderteken word. 
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Die kritiek wat in die bogenoemde afdeling ondersoek is. kan kommerwekkend 

wees. maar daar moet besef word watter beperkings daar in werklikheid op 

die mag van 'n cabinet geplaas word. 

Eerstens word daar algemeen aanvaar dat die mag van cabinets onbeperk is. 

dat hulle kan 'maak soos hulle wil'. Hulle mag word egter aan bande gele 

deur administratiewe 'gebruike', daardie constitution secrete van die 

staatsdiens wat baie moeilik verander kan word. Daar is tyd, 

deursettingsvermoe en kennis nodig om so 'n 'gebruik' te verander - 'n feit wat 

die belangstellende partye nie altyd verstaan nie. en wat die basis vorm vir 

hulle aanklag van 'n gebrek aan begrip. vyandigheid en kwade trou teen die 

cabinet. Dit kan met sulke uiteenlopende sake soos die uitreiking van 'n 

uitvoerpermit vir 'n kunswerk. of toestemming aan melkproduseerders om hulle 

melk vrylik op die mark te verkoop. of die uitvoer van 'n opdrag te doen he. 'n 

Cabinet kan nie vrylik oor sulke dinge besluit nie. Net soos staatsamptenare in 

alle staatsdienste. word die cabinet deur sekere formaliteite aan bande gele. 

Byvoorbeeld. 'n cabinetslid in die Ministerie van Kultuursake mag nie 'n 

uitvoerpermit uitreik tensy hy nie binne die regulasies wat deur die betrokke 

ministerie opgele is. optree nie. 

Tweedens word daar algemeen aanvaar dat die cabinet talle 

aangeleenthede as vertroulik of 'geheim' beskou. Die werklikheid is egter dat 

lede van die meeste cabinets min met werklike vertroulike sake te doen kry. en 

hoofsaaklik by daaglikse bestuurskwessies betrokke is. Voorts het talle conseillers 

techniques net beperkte invloed en behartig hulle bloot politieke sake van 

minders belong. 

Dit sou 'n illusie wees om te glo dat al die lede van 'n cabinet 'n belangrike rol 

vervul en in stoat is om die verloop van sake in die ministerie te be'invloed. Daar 

word in 'n cabinet gou onderskei tussen lede wat belangrik is en invloed het. 

wat na aan die minister of die directeur de cabinet is en inspraak by hulle het. 

en diegene - en van hulle is daar uiteraard meer - wat maar net 'by die 

administrasie betrokke is' en oor die werk van die directions toesig hou. maar 

sonder inisiatief of werklike invloed. Miskien is dit ook hier nodig om by te voeg 

dat die amptelike hierargie nie altyd die werklike hierargie verteenwoordig nie. 

en dat die wat invloed by die minister het dikwels nie-amptelike lede is. Sulke 

lede staan 'buite' die amptelike cabinet en het tot gevolg dat selfs die 

directeur de cabinet dikwels tot 'n suiwer tegniese rol be perk word. Dit sou 'n 

fout wees om cabinets as 'n homogene groep wat almal dleselfde waarde het. 
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te beskou. 'n Spesifieke conseiller tecnique in 'n minder belangrike ministerie sol 

miskien graag wil he 'n mens moet glo (of dalk glo hy dit self), dot hy 'n 

belangrike ro/ vervul. Hoewel hy ongetwyfeld hardwerkend is, sol hy niemand in 

die klein, dikwels horde wereld van die cabinets be'indruk nie. Op die smal lys 

bokant die afgrond, is elkeen se prys aangeteken en word elkeen presies no 

waarde geskat. 

Derdens word algemeen aanvaar dot die cabinets po/itieke werk doen, dot 

hulle al/es aan die hand van beleid beoordeel, en dot hulle bestaan uit mense 

met politieke verpligtinge (hulle is don reeds gekritiseer dot hul/e 'komplotte 

smee' teen die administrasie en die opposisiepartye). lnderwaarheid is door 'n 

sekere mate van gedwonge 'depolitisering' in cabinets. Min /ede het werk wot 

werklik polities van aard is en 'n mens beset dot daardie openbare belong 

waarvan die minister 'n kampvegter is, se/de met 'n 'partysugtige' belong 

ooreenstem. 'n Conseiller technique leer gou om 'n kwessie op te som, om 'n 

besluit in politieke terme te weeg (met ander woorde die politieke risiko's 

daaraan verbonde te beoordeel) en nie in 'partysugtlge' terme nie (met 

ander woorde of dit die betrokke party tevrede sol stel). Soos vroeer gestel, is 

die 'gebrek aan samewerking' met cabinets/ede dikwels 'n bron van 

ontevredenheid by die directeurs in die ministerie of die deputes van die 

opposisiepartye. 

Soos uit die bogenoemde voorbeelde afgelei kan word, moet 'n mens versigtig 

wees vir die veralgemenende persepsies oor cabinets, selfs die persepsies in die 

administrasie. Die mites rondom cabinets (wot gereeld deur die opposisiepartye 

en joerna/iste herhaa/ word) is dikwels vergesog. 

Die rol van die cabinets in die Vyfde Republiek moet nietemin nie onderskat 

word nie. Hu/le is waarskynlik van die belangrikste magsinstellings, en die 

cabinetslede funksioneer juis op daardie kruispunte waar belangrike besluite 

geneem word. Door moet egter twee voorbehoude in gedagte gehou word: 

eerstens wisse/ die omvang van die mag wot cabinetslede het, en tweedens is 

mag 'n voe verskynse/ wot horn moeilik loot omskryf en wot dit wenslik maak 

om elke bes/uit afsonderlik te beoordee/ wanneer door gepoog word om te 

bepaal wie regtig die mag in sy hande het. In wese is die cabinet dus 'n 

instel/ing wot au nom du ministre optree. 

Bogenoemde bewerings is voorts tipies van die verhouding tussen die media en 

die Franse administrasie wot meer prominente aandag kry as byvoorbeeld die 
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Britse administrasie. Dit is inderdaad deel van die styl van die Franse staatsdiens 

om sy huishoudelike sake uit te basuin, moor die hoeveelheid persdekking wot 

hy kry is nie noodwendig 'n aanduiding van die mag van enige gegewe corps, 

ministerie of administratiewe instelling nie. Die wyer funksies wot die cabinets 

uitvoer, moet ook nie noodwendig vertolk word asof hulle onbeperkte mag het 

nie. 

10.4 DIE DOELTREFFENDHEID VAN DIE CA8/NE7STELSEL 

Om te oordeel of die stelsel doeltreffend is, moet die werklike rolle van die 

cabinetomskryf word. 

Eerstens is di! 'n 'skool' waar mense opgelei en gekeur word. Personeel word 

hier geleer om sake te hanteer, om 'n besluit voor te stel. om die risiko's 

daaraan verbonde te beoordeel, om versigtig op te tree, om 'n sin vir die 

toekomsonsekerheid te he, om in stoat te wees om besluite te neem en die 

gevolge daarvan in die gesig te staar. Al hoe meer directeurs word gewerf 

onder staatsamptenare wot voorheen aan 'n cabinetdeelgeneem het en dit 

is partykeer riskant om 'n beampte wot 'nog nie in 'n cabinet gedien het nie' 

te nomineer as directeurvan 'n belangrike direction. 

Tweedens is 'n cabinet 'n veiligheidsmeganisme vir die minister, Die cabinet, 

en nie die minister nie, dra die verantwoordelikheid vir verkeerde, gevaarlike of 

ongewilde besluite. Die cabinetverleen die nodige soepelheid aan die minister 

se funksies, en waar probleme opduik, is dit soms genoegsaam as die minister sy 

cabinet 'skommel'. Dit dien as 'n handige alibi vir die minister, en word as 

sodanig verstaan. 'n Cabinetslid moet dus verwag dot hy van tyd tot tyd 

teegegaan en berispe sol word (wot verklaar waarom hulle so versigtig is). 

Derdens beskerm die cabinet ook die amptenare in die ministeries en is hy 

belas met die took om werklike politieke belange by hulle oor te neem en om 

hulle teen politieke intervensie te beskerm. Dit is die cabinet wot deputes en 

afgevaardigdes van politieke partye ontvang, wot die alleenreg op die 

verhoudinge met die pers- en vakbonde het. Dit is juis hierdie rol wot directeurs 

in stoat stel om die nodige neutraliteit en 'suiwerheid' te behou en om vol te 

hou dot hule net 'n 'tegniese' rol vervul. Soos egter uit die gegewens van die 

proefskrif afgelei kan word, word hierdie beskermende rol dikwels negatief 



Hoofstuk 70 Bladsy 347 

ervaar. Die directeurs kan ongetwyfeld, as 'n besluit skeefloop, aanvoer dot die 

cabinet die besluit geneem het, dot die cabinet die bewoording kon verander 

het, of dot die cabinet onmagtig was om horn teen die een of ander druk te 

verdedig. Dit staan hulle natuurlik vry om enigiets met 'n 'politieke geurtjie' op 

die cabinet pak. Moor omdat hulle tot hul bestuurstake beperk is, is hulle ewig 

spyt dot hulle nie meer beweegruimte. en hegter bande met die minister. die 

Parlement of die pers het nie. 

Vierdens vervul die cabinet die rol van bemiddelaar. In beginsel is die cabinet 

onafhanklik van die besondere belange van die onderskeie directions, die 

gebruike in die administrasie. en enige onderonsies tussen persone, klieke of 

faksies. Hy is dus in stoat om directions 'onpartydig' te koordineer. om as arbiter 

op te tree indien nodig, om die staatsdiens en die politieke instellings se uitkyke 

met mekaar te vereenselwig, en om die besondere belange van drukgroepe 

en die openbare belong nader aan mekaar te bring (wot nie altyd deur die 

administrasie uitgedruk word nie). 'n Cabinet mag die tradisies verander en 'n 

leerstelling probeer uitwerk wot nie altyd met die van die administrasie 

ooreenstem nie (wot beslis daarvan sou hou as die minister hulle blindelings sou 

navolg). 

Afhangende van die betrokke direction of seNices waaroor toesig gehou word. 

en van die minister en die politieke en sosiale omstandighede, kan die een of 

ander van hierdie rolle in 'n mindere of meerdere mate belangrik wees. en 

presies dieselfde vaardighede is ook nie altyd nodig nie. 'n Spesifieke 

cabinetslid mag 'tegnles' uitstekend wees. in stoat om vinnig te reageer op 

enige onvoorsiene gebeure, en om 'n insident op bevredigende wyse op te los. 

moor hy het dalk 'n swak verhouding met die pers. of hy is te rigied in sy 

hantering van deputes. lemand anders verstaan dalk die belange van die 

wot 'geadministreer' word baie goed, moor skep 'n swak indruk by die Hotel 

Matignon. 

'n Directeur de cabinet kan ook slegs in 'n sekere mate op sy personeel 

staatmaak. Elke cabinet het sy eie sterk en swak punte en dit is gevolglik 

moeilik om 'n algemene indruk van sy bedrywighede te vorm. Dit is nie 

noodwendig waar dot die cabinet sy plig versuim. net omdat 'n spesifieke 

groep negatiewe uitsprake oor so 'n cabinet gemaak het nie; inteendeel. 

Moor miskien is die directeur de cabinet nie ingelig oor insidente wot vermy kon 

gewees het nie, 'n cabinet~id het miskien nie die probleem voorsien nie, 6f die 

cabinet het nie stappe gedoen om die slaggat mis te trap of 'n toenemende 
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konflik uit die weg probeer ruim nie. Dit is selfs van binne moeilik om te oordeel of 

'n cabinet doelmatig is (eers nadat die cabinet ontbind is, kan mens 'n 

versigtige oordeel waag oor die werk wot gedoen is). Een cabinet slaag miskien 

goed daarin om 'n positiewe beeld van die minister uit te dra, maar kan nog 

steeds swak wees ten opsigte van sy weerstand teen druk van buite. 'n Ander 

cabinet beskou homself eervol verplig om horn nie aan die politiek oor te gee 

nie, terwyl die 'beskerming' wot hy aan die minister verleen, onvoldoende is. 

10.5 VOOR- EN NADELE, EN TOEKOMSVOORUITSIGTE VIR DIE 

TOEPASSING VAN 'N MINISTERIELE CABINET IN ANDER 

LANDE 

'n Laaste vraag wot oor die cabinetgestel kan word, is watter voor- en nadele 

die cabinet inhou, en of dit na 'n ander land as Frankryk oorgedra kan word. 

In 'n bepaalde opsig hang die voor- en nadele van cabinets af van die aard 

en wese van die Franse politieke en administratiewe stelsel, sowel as die Franse 

kultuur. As die minister se opinie swaarder moet weeg as die van die ministerie, 

don lewer die cabinet in die algemeen 'n bydrae tot die politieke impetus 

(stukrag) in die administrasie. Dit hou die voordeel in dot dit gewig gee aan die 

minister se besluite en rigtinggewend is ten opsigte van die administrasie wot 

politieke en ander belangrike sake betref. Dit slaag ook daarin om koordinasie 

tussen, en in 'n sekere mate in ministeries te bewerkstellig. 

Daar kan egter gevra word of die minister enige ander keuse sou gehad het as 

om met sy staatsamptenare saam te werk in die afwesigheid van 'n instelling 

soos die cabinet, en of die koordineringsprobleme nie by wyse van ander 

meganismes opgelos kan word nie. Dit is die argument van diegene wot 

cabinets kritiseer en beskou as instellings wot die werk van die administrasie 

dupliseer en onnodige konflik tussen cabinefslede en die directeurs veroorsaak. 

Dit mag waar wees, maar door moet gelet word daarop dot konflik nle 

noodwendig nadelig is vir die funksionering van die stelsel nie, en dot dit in 

sommige gevalle selfs die finale motivering verskaf om sinvolle verandering te 

laat plaasvind en besluite geneem te kry. 

Dit sou selfs noodgedwonge afgelei kan word dot waar cabinets goed 

funksioneer - en daar is van hulle wot goed funksioneer - dit 'n doeltreffende 

meganisme is vir die koordinering van twee verskillende en uiteenlopende 
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werelde (soos gesien uit die hoek van die minister en die administrasie). Die 

cabinet kan wel dien as waardevolle interpreteerder van hierdie twee 

beskouings. Waar die cabinets swak funksioneer, en die personeel 

ondoeltreffend en onbekwaam is, verrig hulle geen nuttige funksie in die stelsel 

nie, en het hulle dikwels 'n nadelige uitwerking. 

Kommentators wil dikwels weet of die cabinetstelsel doeltreffend op ander 

lande oorgedra sou kon word. Die antwoord op die vraag blyk te wees dot die 

cabinet 'n integrerende en feitlik generiese deel uitmaak van die hele Franse 

politieke en administratiewe stelsel. Meer nog, dit het 'n belangrike en 

deurslaggewende rol gespeel in die vorming van die eiesoortige Franse 

administratiewe stelsel. Die behoefte aan die instelling van 'n enkele 

verantwoordelike pos aan die hoof van 'n ministerie, kon nog nooit posvat nie. 

Enige vergelyking met ander metodes of instellings wot ten doel het om ministers 

te adviseer of die administrasie te ko6rdineer, sol dus 'n ontleding van die 

politieke sowel as die administratiewe stelsels van ander lande 

voorveronderstel, voordat 'n evaluering gedoen en die toepaslikheid daarvan 

beoordeel kan word. 

Die aspekte van die Franse cabinetstelsel wot doeltreffend is, kan almal beskou 

word as nuttige opsies wot beoordeel kan word as potensiele hulpmiddels vir 

ministers in hulle rolle as politieke en administratiewe hoofde van 

staatsdepartemente. In Suid-Afrika is daar beslis diegene wot die opsie van so 

'n stelsel sol bevraagteken en van mening sol wees dot cabinets (as 

persoonlike lynfunksiepersoneel) as alternatief om ministers te adviseer, vermy 

moet word omdat dit 'n radikale verandering in die huidige politieke en 

administratiewe stelsel voorveronderstel. Dit is hoogs onwaarskynlik dot die 

verskynsel van entourages, wot reeds in Suid-Afrika bestaan (wel 'vermom', 

maar wot tog nietemin deur baie regerings in ander lande ook gebruik word) 

uitgeroei sol kan word. 

Dit is moeilik om die aard van die toekoms van die huidige Suid-Afrikaanse 

staatsdiens te voorspel, maar dit sou redelik wees om aan te voer dot 

bepaalde aspekte van die rol van die Franse ministeriele cabinets wel nuttig hier 

toegepas kan word. Die rede vir die voorspelling is eerstens dot besluite wot 

geneem gaan word toenemend ingewikkeld raak as gevolg die instelling van 

'n nuwe demokratiese uitvoerende gesag met sy eie program van aksie wot 
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daarop ingestel is om in die behoeftes van die Suid-Afrikaanse gemeenskap te 

voorsien. 

Aan die een kant sal daar noodwendig meer administratiewe implikasies wees. 

Wat die administratiewe werksaamhede in die staatsdiens betref, behoort die 

funksie van politieke beheer (een van die belangrikste redes waarom cabinets 

in Frankryk bestaan) toe te neem. 'n Misstap, of 'n politieke fout kan op 

politieke vlak duur kos. 'n Minister is genoodsaak om met bestaande ervare en 

kundige amptenare sy doelwitte te bereik en die vraag moet ook hier 

beantwoord word of amptenare net so goed met 'n nuwe regering van 'n 

ander 'politieke kleur' sal saamwerk, as wot hulle met vorige regerings 

saamgewerk het. Die staatsdiens het ook 'n groot aantal nuwelinge wot nie so 

vertroud met die tradisies en gebruike van die konvensionele staatsdiens is nie. 

Die werwing van bestaande bekwame en ervare staatsamptenare om as 

persoonlike lynfunksiepersoneel te dien, kan van groot waarde vir ministers wees 

omdat sodanige persone die subkultuur van die staatsdiens ken. Om personeel 

onafhanklik van die bestaande struktuur van staatsdepartemente aan te stel 

wat met dieselfde politieke uitkyke van die regering besiel is, kan egter ook vir 

die minister die politieke stukrag van die amptenare in sy departement verleen. 

Dit kan ook die amptenare in die staatsdepartemente 'beskerm' teen die 

politiek, sodat hulle hulle eerder kan bemoei met openbare dienslewering. 

Daar moet egter daarteen gewaak word dot die staatsdiens nie verpolitiseer 

word nie. 

Aan die ander kant kan ministers nie meer individueel optree nie, want 

ekonomiese en sosiale beleidsfaktore raak al hoe meer verweef. Dit verg hegte 

en noukeurige ko6rdinering tussen staatsdepartemente, asook ingewikkelde en 

beperkende werksaamhede. Die implementering van 'n nuwe regeringsbeleid 

is maar een van die doelwitte van die Suid-Afrikaanse regering wat baie 

opoffering en samewerking van al die sektore in die publieke administrasie 

vereis. 

Die stimulering van ekonomiese groei in Suid-Afrika en die meer eweredige 

verdeling van inkomste om agterstande in te haal, wot tien of vyftien jaar kan 

duur, kan verwikkelde botsings tussen drukgroepe laat ontstaan, wat nie wil 

toelaat dat hul voorregte bevraagteken word nie en wat hulle 

lewenstandaard probeer beveilig. Hulle sal al hoe meer die ministers aanval, 

wat sal moet optree as arbiters ten opsigte van konflik van 'n politieke aard. Dit 

kan noodwendig die noodsaaklikheid van persoonlike personeel soortgelyk 
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aan die Franse cabinetslede, vergroot. Om die soort druk te weerstaan, kan 

'foute' in staatsdepartemente voorkom word, die nodige soepelheid kan 

teweeggebring word en ingewikkelde onderhandelings kan effektief uitgevoer 

en afgehandel word. Krisisbestuur voorveronderstel 'n mate van verandering in 

die houding van amptenare wot nie met die minister se doelwitte besiel is nie. 

Door kan geen foute in hierdie sosiale diplomasie geduld word nie. 

Dit is heeltemal moontlik om te dink aan 'n manier waarop persoonlike 

personeel om die minister by te staan. in die Suid-Afrikaanse konteks 

aangewend kan word. 'n Mens kan vasklou aan die oortuiging dot getalle 

deur wetgewing beperk moet word. dot die samestelling 

staatsdiensgeorienteerd moet wees. en dot bestaande amptenare wot 

gesekondeer word om die minister by te staan, se salarisse met 'n toelaag 

aangepas kan word om die uitgawes (en moontlike korrupsie) verbonde aan 

die aanstelling van buite-adviseurs (terwyl door bekwame mense in die 

staatsdiens is) te beperk. 

'n Minister kan ook verplig word om nou met sy staatsamptenare in sy 

departement saam te werk. moor dit sou daarop neerkom dot die realiteite 

van die huidige adminlstratiewe dinamika ge'ignoreer moet word, op die vlak 

waar die politiek en die administrasie onlosmaaklik verweef is. waar 'n 

verkeerde 'skuif ernstige gevolge vir die 'sosiale dialoog' kan inhou en die 

vertroue van diegene wot regeer word. onberekenbare skade kan berokken, 

Om mee of te sluit. kan door van die Franse ministeriele cabinet dieselfde gese 

word as wot een van die groot staatsmanne van die twintigste eeu oor 

demokrasie kwytgeraak het. Met apologie aan Winston Churchill in sy 

toespraak in die Britse Laerhuis in November 1947. kan die cabinetstelsel ook 

beskryf word as: 

" ... the worst form of government. except all those other forms that have been 
tried from time to time." 



GERAADPLEEGDE BRONNE 

BOEKE. 

Aberbach, J.D., Putnam, R.A & Rockman, B.A Bureaucrats and Politicians in Western 
Democracies. London: Harvard University Press, 1981. 

Alexandre, P. L'Execution d'un homme politique. Paris: Grosset, 1974. 

Alexandre, P. Le Duel: De Gaulle-Pompidou. Paris: Grosset, 1970. 

Amelselek, P. Le Budget de l'Etat sous la Cinquieme Republique. Paris: Pion, 1967. 

Anderson, M. Government in France. Oxford: Pergamon. 1970. 

Andrews, W.G. (ed.). European Political Institutions. Princeton: Van Nostrand, 1966. 

Aranda, G. L'Etat Piege. Paris: Pion 1972. 

Ardoch, J. France Today. Harmondsworth: Penguin, 1988. 

Aron, R. lmmuable et changeante. Paris: Calmann-Levy, 1959. 

Ashford, D. French Pragmatism and British Dogmatism. London: Allen & Unwin, 1982. 

Avril, P. Politics in France. Middlesex, UK: Penguin Books, 1969. 

Bouchard, P. La Crise sonne toujours deux fois. Paris: Grosset, 1988. 

Bercoff, A La France des seigneurs. Paris: Laffont, 1989. 

Birnbaum, P. (ed.). Les Elites Socia/istes au Pouvoir: Les dirigeants socialistes face a 
l'Etat, 7987-7985. Paris: Presses Universitaires de France, 1986. 

Birnbaum, P. Les sommets de /'Eta!: essai sur /'elite du pouvoir en France. Paris: Le 
Seuil, 1977. 

Birnbaum, P. The Heights of Power. Chicago: University of Chicage Press, 1982, 

Blanc-Gonnet, P. La Retorme des Services exterieurs du Ministere de /'Agriculture. 
Paris: Laffont. 1969. 

Bloch-Laine, F. Profession: fonctionnaire. Paris: Le Seuil, 1976. 

Blondel, J. & Thiebault, J-L The Profession of Government Minister in Western Europe, 
New York: St. Martin's, 1991. 

Blum, L La Retorme gouvernementale. Paris: Grosset. 1936. 

'Die publikosies wot hier aongedui is, is gebruik om die studieveld te verken en die onderwerp no te 
vors. 



Geraadpleegde Branne Bladsy353 

Bodiguel, J-L. Les anciens eleves de !'ENA et les cabinets ministeriels, Annuaire 
international de fa fonction publique, 1973-1974, Paris: Centre de Recherche et 
de Documentation sur la Fonction Publique, 1974. 

Bodiguel, J-L. & Quermonne, J-L. La Haute Fonction Pub/ique. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1983. 

Bourdieu, P. La Noblesse d'Etat. Paris: Minuit, 1989. 

Bourdieu, P. & Passeron, J-C. Les Heritiers: /es etudiants et fa culture. Paris: Minuit, 1964. 

Boutmy, E. Quetques observations sur fa retorme de /'enseignement superieur. Paris: 
Librairie de Germer Bailliere, 1976. 

Brizay, B. Le Patronat. Paris: Le Seuil, 1975. 

Bromberger, M. Le destin secret de Georges Pompidou. Paris: Fayard, 1965. 

Brule, M. L 'Empire des Sondages. Paris: Laffont, 1988. 

Burnham, J. L'Ere des organisateurs. Paris: Colman-Levy, 1947. 

Buron, R. Le Plus Beau des Metiers. Paris: Pion, 1963. 

Catherine, R. Les Fonctionnaires franc;:ais. Paris: Armand Colin, 1973. 

Cepide, M. & Weil, G. L'Agricutture. Paris: Armand Colin, 1975. 

Chaban-Delmas. J. L'Ardeur. Paris: Le Seuil, 1975. 

Chagnollaud, D. (ed.). Bi/an Politique de fa France. Paris: Hachette, 1991. 

Chapman, B. The Profession Government: The Public Service in Europe. Westport: 
Greenwood, 1980. 

Chapsal, J. & Lancelot, A La Vie Politique en France depuis 1940. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1975. 

Chardernegor, A. Un Parlement Pour Quoi Faire?. Paris: Armand Colin, 1967. 

Chardon, H. Le Pouvoir Administratif. Paris: Perrin, 1961. 

Charlot, J. The Gau/list Phenomenon. London: Allen & Unwin, 1970. 

Charlton, D.G. (ed.). France: A Companion to French Studies. London: Methuen, 
1985. 

Charnay, J-P. Le suffrage pofitique en France. Paris: Mouton, 1965. 

Chenot, B. Eire Ministre. Paris: Pion, 1967. 

Chenot, B. Organisation economique de f'Etat. Paris: Dalloz, 1951. 



Geraadpleegde Bronne Bladsy354 

Claisse, A Le Premier Ministre dons la \/" Republique. Paris: Presses Universitoires de 
France, 1970. 

Cloete, F. Characterising policy change in South Africa, 1980-1990: the games elites 
play, in Policy Options for a New South Africa: 7990, editors F. Cloete, L. 
Schlemmer & D. van Vuuren, Pretoria: Human Sciences Research Council, 1991. 

Closets, F. Taus Ensemble. Paris: Le Seuil, 1985. 

Cohen, S. Les Conseillers du President de Charles de Gaulle a Valery Giscard 
d'Estaing. Paris: Presses Universitaires de France, 1980. 

Coignard, S. & Lacon, J-F. La Republique bananiere. Paris: Pierre Belfond, 1989. 

Colliard, C-A. & Timsit, G. (eds.). Les Autorites administratives independantes. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1988. 

Conte, A. Hammes fibres. Paris: Pion, 1973. 

Crozier, M. La Societe Bloquee. Paris: Le Seuil, 1970. 

Crozier, M. The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press, 
1964. 

D'Oreivol, F. Seminaire du Regime. Paris: Cohiers Universitaires, 1963. 

Dagnoud, M. & Mehl, D. L'elite Rose. Paris: Ramsay, 1982. 

De Baecque, F. Qui gouverne la France?. Paris: Presses Universitaires de France. 
1976. 

De Baecque, F. & Quermonne, J-L. Administration et Politique sous la Cinquieme 
Repub/ique. Paris: Fondotion Nationale des Sciences Politiques, 1981. 

Debbasch, C. (ed.) La\/" Republique. Paris: Economica, 1985. 

Debbosch, C. L'Administration au pouvoir, fonctionnaires et politiques sous la \/" 
Repub/ique. Paris: Calmann-Levy, 1969. 

Debbasch, C. L'Elysee Devoile. Paris: Albin Michel, 1982. 

Debbasch, C. La France de Pompidou. Paris: Presses Universitaires de France, 1974. 

Debre, J-L. Les ldees Constitutionnelles du General de Gaulle. Paris: Librairie 
Generale de Droit et de Jurisprudence, 1974. 

Debre, M. Au Service de la Nation. Paris: Stock, 1963. 

Debre, M. Une Certaine /dee de la France. Paris: Fayard, 1972. 

Decoux, A. Le Tapis Rouge. Paris, Perrin, 1992. 

De Gaulle, C. Memoires d'espoir. Paris: Pion, 1970. 



Geraadpleegde Bronne Bladsy355 

De Gunten, B .. Martin, A. & Niogret M. Les Institutions de la France. Paris: Nathan, 
1988. 

De Jouvenel, R. La Republique des Camarades. Paris: Grosset, 1914. 

Derbyshire, I. Politics in France: From Giscard to Mitterand. Edinburgh: Chamber, 1990. 

Derfler, L. President and Parliament: A Short History of the French Presidency. Florida: 
Boca Raton, 1983. 

Derogy, J. & Pontaut, J-M. Enquete sur trois secrets d'Etat. Paris: Laffont, 1986. 

De Singly, F. & Thelot. C. Gens du Prive. Gens du Public. Paris: Bordas, 1988. 

Dickinson, G.L. Revolution and Reaction in Modern France. London: Allen & Unwin, 
1958. 

Dogan. M. (ed.). The Mandarins of Western Europe: The Political Role of Top Civil 
Servants. New York: Sage, 1975. 

Dreyfus, F. & D'Arcy, F. Les Institutions Politiques et Administratives de la France. Paris: 
Economica, 1989. 

Duhamel, 0. Le Pouvoir Politique en France: La V' Republique, vertus et limites. Paris: 
Le Seuil, 1993. 

Duhamel, 0. Les Democraties: Regimes, Histoire, Exigences. Paris: Le Seuil, 1993. 

Duhamel, 0. & Parodi, J-L. (eds.). La Constitution de la Cinquieme Republique. Paris: 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1985. 

Dupuis, G., Barrilon, R. & Bourdon, J. Organigrammes des Institutions Fran<;aises. Paris: 
Armand Colin, 1991. 

Dupuis, G. & Guedon, M-J. Institutions Administratives - Droit Administratif. Paris: Armand 
Colin, 1986. 

Dupuy, F. & Thoenig, J-C. L'Administration en Miettes. Paris: Fayard, 1985. 

Dupuy, F. & Thoenig, J-C. Sociologie de /'Administration Fran<;;aise. Paris: Armand Colin, 
1983. 

Duverger, M. La Cinquieme Republique. Paris: Presses Universitaires de France, 197 4. 

Duverger, M. Le Systeme politique franr;:ais actuel. Paris: Flammarion, 1970. 

Eck, F. La Direction du Tresor. Paris: Presses Universitaires de France, 1986. 

Ehrmann, H.W. Politics in France. Boston: Little, Brown & Company, 1971. 

Ferra!, A. La Republique a refaire. Paris: Gallimard, 1965. 

Filippi. J. & Clason, F.L. L'Economie et Jes finances. Paris: Berger-Levrault, 1988. 



Geroodpleegde Bronne Bladsy356 

Fournier. J. Le Travail Gouvemementol. Paris: Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1987. 

Fournier. J .. Questiaux, N. & Delarue, J-M. Traite du Social - Situations, Luttes, Politiques, 
Institutions. Paris: DallaZ, 1989. 

Frears, J.R. France in the Giscard d'Estaing Presidency. London: Allen & Unwin, 1981. 

Freches, J. Voyage au Centre du Pouvoir. Paris: Jacob, 1989. 

Gaffney, J. (ed.). France and Modernisation. Aldershot: Avebury, 1988. 

Gawthrop, L.C. The Administrative Process and Democratic Theory. Boston: Houghton 
Mifflin, 1970. 

Gicquel, J. Essai Practique sur lo Cinquieme Republique. Paris: Lattes, 1968. 

Giesbert. F.O. Le President. Paris: Le Seuil, 1990. 

Girard, A. La Reussite sociale. Que Sais-Je?. Paris: Presses Universitaires de Fronce. 
1971' 

Giraud, F. La Comedie du Pouvoir. Paris: Fayard, 1977. 

Godt, P. (ed.). Po/icy-making in Fronce. London: Pinter, 1989. 

Gore, W.J. & Dyson. J.W. (eds.). The Making of Decisions: A Reader in Administrative 
Behavior. New York: Free Press, 1964. 

Gournay, B. L'Administration. Que Sais-Je?. Paris: Armand Colin, 1965. 

Gremion. C. La Prise de decision dons /'administration Franr;oise. Paris: Centre National 
de Recherche Scientifique, 1989. 

Gremion, C. Profession: decideurs. Paris: Le Seuil. 1979. 

Grosser, A. La /Veme Republique et so Politique Exterieure. Paris: Armand Colin, 1961. 

Guena. Y. Maintenir l'Etat. Paris: Pion, 1970. 

Guichard-Ayoub, E. (ed.). Etude sur le Parlement de la Cinquieme Republique. Paris: 
Fayard, 196 7. 

Guilhaume, P. Lettre ouverte a taus /es Franr;ais qui ne veulent plus etre pris que pour 
des cons. Paris: Albin Michel. 1992. 

Hall. P.A., Hayward J. & Machin, H. (eds.). Developments in French Politics. London: 
Macmillan, 1990. 

Hanekom S.X. & Thornhill, C. The Functions of the Public Administrator. Durban: 
Butterworths, 1986. 



Geroodpleegde Bronne Blodsy357 

Hanley, D.L .. Kerr, A.P. & Waites, N.H. Contemporary Fronce: Politics and Society since 
1945. London: Routledge & Kegan Poul, 1986. 

Hayward, J. (ed.). The French Presidency. London: Hurst, 1995. 

Hayward, J.E.S. Governing Fronce: The One and Indivisible Republic. London: 
Weidenfeld & Nicolson, 1983. 

Headey, B.W. The British Cabinet Ministers: The Roles of Politicians in Executive Office. 
London: Allen & Unwin, 1974. 

Heady, F. Public Administration: A Comparative Perspective. New York: Dekker, 1979. 

Howorth, J. & Ross, G. (eds.). Contemporary Fronce, Volume I. London: Pinter, 1986. 

lnstitut Fran<;;ais des Sciences Administratives. Les Superstructures de /'Administration 
Centrale. Cahier 8. Paris: Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1973. 

Jacob. C.E. Policy and Bureaucracy. New York: Van Nostrand, 1966. 

Judge, D. The Parliamentary State. London: Sage, 1993. 

Kosciusko-Morizat. J. La maffio polytechnicienne. Paris: Le Seuil, 1989. 

Leca, D. Le Ministere des Finances. Paris: Presses Universitaires de France, 1988. 

Lochak, D. & Chevallier, J. Lo Haute Administration et la Politique. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1986. 

Lord, G. The French Budgetary Process. Los Angeles: University of California Press, 
1973. 

Machin, H. The Prefect in French Public Administration. London: Croom Helm, 1977. 

Macshane, D. Fronr;:ois Mitterand: A Politico/ Odyssey. London: Quartet, 1982. 

Mandrin, J. L'Enarchie ou /es mandarins de la societe bourgeoise. Paris: La Table 
Ronde de Combat, 1967. 

Maout, J-C & Muzellec. R. Le Porlement sous la Cinquieme Republique. Paris: Armand 
Colin, 1971 . 

Markovits, A. & Silverstein, M. (eds.). The Politics of Scandal. New York: Holmes & 
Meier, 1989. 

Martinet. G. Le Systeme Pompidou. Paris: Le Seuil, 1973. 

Masclet, J. Un Depute, pour quoi faire?. Paris: Presses Universitaires de France, 1982. 

Massigli, R. Sur quelques Maladies de l'Etot. Paris: Pion, 1958. 

Massot, J. L'Arbitre et le Copitoine. Paris: Flammarion, 1987. 



Geraadpleegde Bronne Bladsy358 

Massot, J. La Presidence de la Republique. Paris: La Documentation Franc:;:aise, 1977. 

Maus. D. Les Grands Textes de la Pratique /nstitutionnelle de la \/" Republique. Paris: 
Documentation Franc:;:aise, 1990. 

Mayer, R. Feodalite ou democratie. Paris: Arthaud, 1968. 

Mcinnes, N. French Politics Today: The Future of the Fifth Republic. London, Sage, 1977. 

Michelat, G. & Simon, M. Classe, religion et comportement politique. Paris: Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 1977. 

Mignot, G. & D'Orsay, P. La Machine Administrative. Paris: Le Seuil, 1968. 

Minot, J. L'Entreprise de /'Education Nationale. Paris: Armand Colin, 1970. 

Pactet, P. Les Institutions Franr;aises. Que Sais-Je?. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1976. 

Parodi, J-L. Les Rapports entre le Legislatif et l'Executif sous la Cinquieme Republique. 
Paris: Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1962. 

Pelissier, P. La vie quotidienne 6 L 'Elysee au temps de Valery Giscard d'Estaing. Paris: 
Hachette, 1977. 

Pfister, T. La Republique des fonctionnaires. Paris: Fayard. 1988. 

Pickles. D. The Fifth French Republic: Institutions and Politics. London: Methuen, 1962. 

Pickles, D. The Government and Politics of France, Volume 1. London: Methuen, 1972. 

Pinchemel, P. France: A Geographical, Social and Economic Survey. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1987. 

Plantey, A. Traite pratique de la fonction publique. Paris: Pion, 1971. 

Plowden, W. (ed.). Advising the Rulers. Oxford, UK: Royal Institute of Public 
Administration, 1987. 

Poignant, R. L'Enseignement dons /es pays du Marche Commun. Paris: Pion, 1965. 

Poniatowski, M. Cortes sur la table. Paris: Pion, 1972. 

Prelot, M. Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris: Dalloz, 1975. 

Quermonne, J-L. Le Gouvernement de la France sous la \/" Republique. Paris: Grosset. 
1980. 

Remand, R., Coutrot. A., & Boussard, I. (eds.). Quarante ans de Cabinets Ministerie/s: 
De Leon Blum 6 Georges Pompidou. Paris: Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1982. 

Richard, G. Les Institutions Politiques de la France. Paris: Flammarion, 1979. 



Geraadpleegde Bronne Bladsy359 

Ridley, F. (ed.). Government and Administration in Western Europe. Oxford: Robertson 
& Company, 1979. 

Ridley, F. & Blonde!, J. Public Administration in France. London: Routledge & Kegan 
Paul, 1969. 

Robson, W.W. The Civil Service in Britain and France. London: Hogarth, 1956. 

Ross, G., Hoffman, S. & Malzacher, S. (eds.). The Mitterond Experiment: Continuity and 
Change in Modern France. Cambridge, UK: Polity, 1987. 

Rouban, L. Les Cadres superieurs de fa fonction publique et fa politique de 
modernisation administrative. Paris: La Documentation Franc;:aise, 1994. 

Safran, W. The French Polity. New York: Longman, 1985. 

Schifres, M. & Sarazin, M. L'Efysee de Mitterond. Paris: Moreau, 1985. 

Searls, E. The Fragmented French Executive: Political/Administrative Relations in the 
Fifth Republic, 7958-1972. London: London School of Politics and Economics, 
1978. 

Self, P. Administrative Theories and Politics. London: Allen & Unwin, 1977. 

Siwek-Pouydesseau, J. Les Personnels de direction des ministeres. Paris: Armand Colin, 
1969. 

Slater, M. Contemporary French Politics. London: Macmillan, 1985. 

Soustelle, J. Vingt-huit ans de Gauf/isme. Paris: Pion, 1968. 

Stevens, A. The Government and Politics of Fronce. London: Macmillan, 1992. 

Stoleru, L. L 'fmperatif industriel. Paris: Le Seuil, 1969. 

Storm, W.B. & Oslund, M.G. The Politics of Administrative Behavior: A Case Book. Los 
Angeles: University of Southern California, School of Public Administration, 1960. 

Suleiman, E.N. Elites in French Society: The Politics of Survival. Princeton: Princeton 
University Press, 1978. 

Suleiman, E.N. Politics, Power and Bureaucracy in France: The Administrative Elite. 
Princeton: Princeton University Press, 1974. 

Thoenig, J-C. L'Ere des technocrotes: le cos des pants et chaussees. Paris: Les Editions 
de !'Organisation, 1973. 

Thornhill, C. & Hanekom, S.X. The Public Sector Manager. Durban: Butterworths, 1995. 

Thuillier, G. Les Cabinets Ministeriefs. Que Sois-Je?. Paris: Presses Universitaires de 
France. 1982. 

Thuillier, G. Regards sur lo haute administration en France. Paris: Economica, 1979, 



Geraadp/eegde Bronne Bladsy360 

Tricot, B. De Gaulle et le seNice de /'Etat: des collaborateurs du general temoignent. 
Paris: Pion, 1977. 

Vedel. G. Droit Administratif. Paris: Presses Universitaires de France, 1984. 

Vedel, G. Les Problemes de la Technocratie. Paris: Presses Universitaires de France. 
1971. 

Viansson-Ponte, P. L'Histoire de la Republique Gaullienne. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1968. 

Woline. M. Politique et Technique. Paris: Pion, 1963. 

Wiener. C. Recherche sur le Pouvoir Reglementaire des Ministres. Paris: Dalloz, 1970. 

Williams. P.M. Crisis and Compromise: Politics in the Fourth Republic. London: 
Longman, 1972. 

Williams, P.M. The French Parliament: 7958-7967. London: Allen & Unwin, 1968. 

Wolff. G. Le Contr61e des depenses de l'Etat par la cour des comptes. Paris: Presses 
Universitaires de France. 1988. 

Wright, V. (ed.). Continuity and Change in France. London: Allen & Unwin, 1984. 

Wright. V. The Government and Politics of France. London: Unwin Hyman; 1990. 

NASLAANWERKEt 

Alan, C.I. Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the Methodology 
of Politico/Inquiry. Homewood. Ill.: Dorsey, 1981. · 

Almond, G. & Powell. B.G. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston: 
Little Brown, 1966. 

Borcherds, M.M .. English, P.J .. Fielding, M.L., Honikman, K.S .. Jacobs, G.A .. Kurgan, 
AZ .. Pickering-Dunn, E.K., Steyn, M.E. & Van der Merwe, N.M. Handbook: A 
Guide to Effective Spoken and Written Communication. Kenwyn: Juta. 

Botha, E. & Engelbrecht, J. (eds.). Succeed at Dissertation. Halfway House: Orion. 
1992. 

Bottin Administratif. Paris: Alfort, 1959, 1962, 1966-1969, 1972-197 4, 1976, 1978, 1981, 
1983-1984, 1986, 1988, 1991. 

Bragadir, S. Dictionnaire des 70.000 dirigeants politiques fran<;:ais. Troisieme edition. 
Paris: Sedepols, 1990. 

'Die publikosies wot hier oangedui is, is gebruik vir navorsing oar metodologle en bepaolde 
novorsingsmetodes. Boeke wot gebruik is om biogrofiese inligting te bekom, is ook hler aongedui. 



Geraadp/eegde Bronne Bladsy361 

Burger, M, Verwysingstegnieke. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika, 1992. 

Douglas, J .D, Creative Interviewing. Beverly Hills: Sage, 1985. 

Ferreira, M,, Mouton, J,, Puth, G,, Schurink, E. & Schurink, W, lnleiding tot Kwalitatiewe 
Metodes. Module 3. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1988, 

Glazer, M. The Research Adventure: Promise and Problems of Fieldwork, New York: 
Random House, 1972. 

Good, C.V. & Scates, D.E. Methods of Research: Educational, Psychological, 
Sociological. New York: Appleton - Century - Crofts, 1954. 

Hayes, D. & Hedlund, R.D. (eds.), The Conduct of Political Inquiry, New Jersey: 
Prentice-Hall, 1970, 

Joubert, D, Sosiologies gesproke - Die Aard van Sosiologiese lnterpretasies. 
Stellenbosch: Universiteits-Uitgewers, 1973. 

Kaplan, A. The Conduct of Inquiry - Methodology for Behavioral Science. California: 
Chandler, 1964, 

Kessel, J.H,, Cole, G.F. & Sedding, R.G, Micropolitics - Individual and Group Level 
Concept. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970, 

Kotze, H.J. & Van Wyk, J,J. Basiese Konsepte in die Politiek. Johannesburg: McGraw
Hill, 1980, 

L 'Annee Politique, Economique, Sociale et Diplomatique en France, Paris: Presses 
Universitaires de France, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987, 

L'Encyclopedie periodique, economique, politique et administratif. Paris: Societe 
Generale de Presse et d'Edition, (n,d.), 

Landman, W,A. Navorsingsmetodologiese Grondbegrippe I Basic Concepts in 
Research Methodology. Pretoria: Serva, 1988, 

Lasswell, H.D. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis, College 
Park: University of Maryland Press, 1956. 

Moser, C.A. Survey Methods in Social Investigation. London: Heinemann, 1958. 

Northrop, F,S.C. The Logic of the Sciences and the Humanities, Westport: Greenwood, 
1979. 

O'Leary, L.R, Interviewing for the Decisionmaker. Chicago: Nelson-Hall, 1976, 

Rogow, A. (ed.), Politics, Personality and Social Science in the Twentieth Century, 
Chicago: University of Chicago Press, 1969, 

Seidman, LE. Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in 
Education and the Social Sciences, New York: Teachers College Press, 1991, 



Geroodp/eegde Bronne 8/odsy 362 

Smit, G.J. Navorsingsmetodes in die Gedragswetenskappe. Pretoria: HAUM, 1985, 

Smith, J.M. Interviewing in Market and Social Research. London: Routledge & Kegan 
Paul, 1972. 

Stephen, AR. Interviewing, its Forms and Functions, New York: Basic Books, 1965. 

Taylor, S.J. & Bogdan, R. Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for 
Meanings. New York: Wiley, 1984. 

Who's Who in France. Paris: Lafitte, (n.d.J. 

WETGEWING 

France. Decret du 7 7 Mai 1954, Journal Offlciel 72 Mai 1954. Decret No, 54-485. 

France, Decret du 22 AoOt 1951, Journal Officiel 22 AoOt 1951. Decret No. 51-1030 du 
21 AoOt 1957. 

France. Decret du 28 Jui/let 1948, Journal Officiel 29 Jui/let 7948. Decret No. 48-1233 
du 23 Jui/let 7 948. 

France. Loi des finances 13 Jui/let 191 7, Journal Offlcie/ 14 Jui/let 1917. 

France. The French Constitution of 1958, (French text and English translation.) New 
York: Ambassade de France, Service de Presse et d'lnformation, (n.d.J. 

Suid-Afrika. Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, no, 200, 1993. Pretoria: 
Staatsdrukker, 1993. 

AMPTELIKE DOKUMENTASIE 

Documentation Franc;:aise. Institutions et Vie Politique: Les Notices. Paris: La 
Documentation Franc;:aise, 1991. 

ENA Rapport du Directeur de /'Ecole a son Conseil d'Administration, 7 965-1970. Paris: 
Ecole National d'Administration, 1971. 

La Republique Franc;:aise. Annuaires de /'Inspection des Finances, Paris: La 
Documentation Franc;:aise, 1968-1989. 

La Republique Franc;:aise. Annuaires de la Cour des Compfes. Paris: La 
Documentation Franc;:aise, 1975-1989. 

La Republique Franc;:aise, Annuaires du Conseil d'Etat. Paris: La Documentation 
Franc;:aise, 1971-1987. 



Geraadpleegde Bronne Bladsy 363 

La Republique Franc;aise. Documentation: Ministere de la Defense Nationale (Ministre 
des Armees). Paris: Lo Documentation Fronc;oise, 1969. 

Ministere de !'Agriculture et des Forets. Serie F12 4834-4839, Documentation: Cabinet. 
Paris: Ministere de I' Agriculture et des Forets, 1987. 

Ministere de !'Agriculture et des Forets. Serie F" 4840, Lettres et petitions: Cabinet. 
Paris: Ministere de I' Agriculture et des Forets, 1987. 

Ministere de !'Agriculture et des Forets. Serie F" 8192, Documentation: Directeurs. Paris: 
Ministere de I' Agriculture et des Forets, 1987. 

Ministere de !'Agriculture. Organigrammes de /'administration centrale. Paris: Ministere 
de !'Agriculture, Bureau d'lngenieurie en Organisation, 1984. 

Ministere de l'Economie, des Finances et du Budget. Serie F'° 2385-2391, 
Documentation: Cabinet. Paris: Ministere de l'Economie, des Finances et du 
Budget, 1989. 

Ministere de I' Education Notionole. de lo Jeunesse et des Sports. Serie F17 2510-1695, 
Documentation: Cabinet et Services. Paris: Ministere de !'Education Nationale, 
de lo Jeunesse et des Sports. 1989. 

Ministere de lo Fonction Publique. La Fonction Pub/ique de l'Etat en 1990. Paris: Lo 
Documentation Fronc;oise, 1991. 

Ministere de la Justice. Serie A" 3210, Documents des archives. Paris: Ministere de lo 
Justice, 1989. 

Ministere de lo Justice. Serie BB l 7A3210, Documents des archives. Paris: Ministere de 
lo Justice, 1989. 

INTREEREDE EN ONGEPUBLISEERDE BRON 

Nel, F. Die Verhouding tussen die Politieke Ampsbekleders en die Aongestelde 
Amptenare in die Personeelodministrasie op die Sentrole Owerheidsvlok in Suid
Afrika. Ongepubliseerde M.A.-verhondeling, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 
1974. 

Venter, A. Verpligte of Vrywillige Koolisieregering in Suid-Afriko se Finale Grondwet?: 'n 
Konstitusionele lngenieursperspektief. Professorole intreerede, Deportement 
Politieke Studies, Rondse Afrikaonse Universiteit, Johannesburg, 1995. 

ARTIKELS 

Anonyme. Lo V0 Republique et lo houte administration ou Le Regne des 'Jeunes 
Messieurs', Courrier de la Repub/ique, 34, Novembre 1965. 



Geraadpleegde Bronne Bladsy364 

Anonyme. Lettre a un ami Anglais: Sur l'ENA La Revue Administrative, 25(4). 1972. 

Anonyme. Lettre a un ami Anglais: Sur les attaches parlementaires, La Revue 
Administrative, 25(2), 1972. 

Badie, B. & Birnbaum. P. L'autonomie des institutions politico-administratives: le role 
des cabinets des presidents de la Republique et des premiers ministres sous la 
Cinquieme Republique, Revue Fran<;:aise de Science Politique, 26(2), Mars/Avril 
1976. 

Bodiguel, J-L. Que sont les ministres devenus, Pouvoirs, 36, 1986. 

Bonin, G. & Lelong, P. lnspecteurs des finances et administrateurs Civils, Promotions, 
68, 1960. 

Bouteiller, M. L'ENA Politeia. 5(1), 1986. 

Bridges, Lord. The Relationship between Ministers and the Permanent Departmental 
Head, Canadian Public Administration, 7(3), September 1964. 

Caritey, J. Lettres a un ami Anglais: Sur les Directeurs, La Revue Administrative, 28(3), 
1975. 

Chalandon, A. Comment je conc;:ois le role de l'Etat, Preuves, 88, 1970. 

Clark, D. Open Government: The French Experience, The Political Quarterly, 57(3), 
July /September 1986. 

Cloete, F. Engineering the Erosion of Apartheid: Constitutional Policy Planning in South 
Africa: 1980-1989, Plural Societies, 22(1&2), 1992. 

Cloete, J.J.N. Die Franse Skool vir Administrasie, SA/PA: Tydskrif vir Publieke 
Administrasie, 4(4), September 1969. 

Cot P.O. Le role des Grands Corps d'ingenieurs dons la societe franc;:aise 
d'aujourdhui, Le Jaune et le rouge, 230, Octobre 1968. 

Couderc, Michel. Sur quelques tendances du travail legislatif, Pouvoirs, 28, 1985. 

De Witter, B. & Satrustegui, G.M. Les elites politiques regionales, Pouvoirs. 19, 1981. 

Debre, M. Problemes du Gouvernement La Revue Administrative, 16(3), 1963. 

Delanoe, J-Y. Grandes orientations de la politique de sante de 1981 a 1986, Revue 
Fran<;:aise des Affaires Socia/es. 1, Janvier 1987. 

Delcamp, A. Les Competences et les Services, L'Actualite Juridique - Droit Administratit, 
20 Mars 1987. 

Dogan, M. Filieres pour devenir ministre de Thiers a Mitterand, Pouvoirs. 36, 1986. 

Dogan, M. How to become a Cabinet Minister in France: Career Pathways, 1870-
1978, Comparative Politics, 12(1), 1979. 



Geraadpieegde Bronne Bladsy365 

Dogan, M. Le personnel politique et la personalite charismatique, Revue Fran9aise de 
Sociologie, 16(2), 1965. 

Durantin, J-F. L'avenir du Corps Prefectoral, L'Actualite Juridique - Droit Administratif. 20 
Mai 1988. 

Dutheillet de Lamothe, A. Ministerial Cabinets in France, Public Administration, 43, 
Winter 1965. 

Fessard de Foucault, B. Les Ministres d'Etat, Revue Fran9aise de Science Politique, 
Janvier /Fevrier 1972. 

Fromont, M. Adapting the Administration - in its tasks, its structures and its personnel - to 
the new economic situation: The case of France, International Review of 
Administrative Sciences, 53(1 ), March 1987. 

Gandolfi, A. La mobilite dons la fonction publique, La Revue Administrative, 19(3), 
1966. 

Gaxie, D. Facteurs sociaux de la carriere gouvernementale sous la v• Republique, 
1959-81, Revue Fran9aise de Sociologie, 23(3), 1983. 

Gaxie, D. lmmuables et Changeants: les ministres de la v• Republique, Pouvoirs, 36, 
1986. 

Gaxie, D. Les Logiques du recrutement politique, Revue Fran9oise de Science 
Politique, 30(1 ), Janvier /Fevrier 1980. 

Gournay, B. Les administrations verticales, Promotions, 72, 1962. 

Gournay. B. Un groupe dirigeant de la societe franc;:aise: Les grands fonctionnaires, 
Revue Fran9aise de Science Politique, 14(2), Mars/ Avril 1964. 

Gregoire, R. L'Ecole Nationale d'Administration (The National School of Public 
Administration): Its influence on the Evolution of the French Civil Service, 
Canadian Public Administration, 3(4), December 1965. 

Grosser, A. La v• Republique et la societe franc;:aise, Pouvoirs, 4, 1982. 

Guilbeau, J. La reforme du statut des administrateurs civils et son application, La 
Revue Administrative, 18(3), 1965. 

Kessler, J-F. Les Enarques et la Politique, Promotions, 100, 1976. 

Kessler, J-F. Les Fonctionnaires et la Politique, Lo Revue Administrative, 19(2), 1966. 

Kessler, J-F. L'influence de L'Ena sur la renovation de l'administration et ses limites, 
Tendances et Volontes de la Societe Fron9aise, 66, 1966. 

Kessler, M-C. Les Grands Corps d'Etat, La Revue Administrative, 39(3), 1986. 

Kosciousko-Morizat, J. Les Polytechniciens dons l'administration, La Revue 
Administrative, 26(5), 1973. 



Geraadp/eegde Bronne Bladsy366 

Lancelot, M.J, Le Courrier d'un parlementaire, Revue Fronr;:oise de Science Pofitique, 
1962. 

Lautman, J. & Thoenig, J.C. Conflits intemes et unite d'action: le cos d'une 
administration centrale, Sociofogie du Travail, 8(3), 1966. 

Marais, D. Politieke en konstitusionele implikasies van die politisering van die Suid
Afrikaanse staatsdiens, Pofiteia, 8(2). 1989. 

Mathiot, A. Le Portage de l'Authorite entre le Premier Ministre et le President de la 
Republique, Etudes Juridiques et Economiques, 109, Edition speciale, Decembre 
1964. 

Navarro, J. Souvenirs d'un directeur d'administration centrale, La Revue Administrative, 
16(2), 1963. 

Parris, H. Twenty years of !'Ecole Nationale d'Administration, Public Administration, 43, 
Winter 1965. 

Petot, J. La Cinquieme Republique et la continuite de pouvoir sans De Gaulle et 
Pompidou, Revue du Droit Pubfique et de fa Science Pofitique, 6, 
Novembre/Decembre 1975. 

Putnam, R.D. Studying Elite Political Culture: The Case of 'Ideology', American Political 
Science Review, 65(3), September 1971. 

Raymond, P. Classes preparatoires et grandes ecales dons une reforme de 
l'enseignement superieur, Le Jaune et le rouge, 114, Juin 1965. 

Reynolds, S. Whatever Happened to the French Ministry of Women's Rights, Modern 
and Contemporary France, 33, April 1988. 

Ridley, F. French Technocracy and Comparative Government, Political Studies, 14(1 ), 
February 1966. 

Rouban, L. Les Cadres superieurs des administrations sociales et la politique de 
modernisation administrative, Revue Fran9aise des Affaires Sociales, 4 7 (3), 
Juillet/ AoOt 1993. 

Sauvy, A. & Girard, A. Les diverses classes sociales devant l'enseignement, 
Population, 20, Mars/ Avril 1965. 

Searls, E. The Fragmented French Executive: Ministerial Cabinets in the Fifth Republic, 
West European Politics, 1 (2), May 1978. 

Seurin, J .L. Les cabinets ministeriels, Revue du Droit Public et de fa Science Pofitique, 
72(6), Novembre/Decembre 1956. 

Stevens, A. Politicisation and Cohesion in the French Administration, West European 
Politics, 1 (3), September 197 8. 

Suleiman, E.N. L'Administrateur et le depute en France, Revue Franr;:aise de Science 
Politique, 23(4), AoOt/Septembre 1973. 



Geraadp/eegde Bronne Bladsy367 

Suleiman, E.N. Self-image, Legitimacy and the Stability of Elites: The Case of France, 
British Journal of Political Science, 7(2), April 1977. 

Suleiman, E.N. Sur les limites de la mentalite bureaucratique: conflits de roles entre 
cabinets ministeriels et directeurs, Sociologie du Travail, 14(4), 1972. 

Suleiman, E.N. The Myth of Technical Expertise, Comparative Politics, 10(1), 1977. 

Tavernier, Y. La Reforme du Ministere de !'Agriculture, Revue Franc;;aise de Science 
Politique, 17, 1967. 

Thoenig, J-C. & Friedberg, R. Politiques urbaines et strategies corporatives, Sociologie 
du Travail, 11(4), 1969. 

Thuillier, G. Les Lettres politiques de Charles Duveyrier et I' Ecole Nationale 
d'Administration, La Revue Administrative, 19(4), 1966. 

Van der Merwe, P.J. Administratiewe dimensies van beleid: Advisering, verwoording 
en uitvoering deur die amptenare, SA/PA: Tydskrif vir Publieke Administrasie, 
23(3). 1988. 

Van der Merwe, S. Political dimensions of policy/politieke dimensies van beleid, SA/PA: 
Tydskrif vir Publieke Administrasie, 23(3). 1988. 

Vernadakis, G. The National School of Administration and Public Policy-making in 
France, International Review of Administrative Sciences, 54(3), September 1988. 

Vigouroux, C. Les Enjeux d'une reforme - Debat, Revue Franc;;aise d'Administration 
Pub/ique, (Les Cadres Superieurs de la Fonction Publique, 70, Avril - Juin 1994. 

Viljoen, A. Die lnvloed van Politieke Gesag op Personeeladministrasie in die 
Openbare Sektor, SA/PA: Tydskrif vir Pub/ieke Administrasie, 17(4), Desember 
1982. 

Viljoen, A. Politisering van die Burokrasie vs Burokratisering van die Politiek, in 
Woodrow Wilson: 100 Jaar Pub/ieke Administrasie: Quo Vadis?/100 Years of 
Public Administration: Quo Vadis?. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika, Mei 1987. 

KOERANTE EN TYDSKRIFTE 

Boissonnat, J. Face a face avec Jacques Delors, L'Expansion, 76, Septembre 1972. 

Ce qu'ils en disent .. ., Le Point, 3 Mars 1986. 

Chambroud, A L'Entourage de Valery Giscard d'Estaing, Le Point, 23 Fevrier 1976. 

Hall, D. Les Houts fonctionnaires et les patrons, Le Nouvel economiste, 85, 13 Juin 
1977. 

L'Evenement du Jeudi, 23-29 Novembre 1989. 



Geraadpleegde Bronne Bladsy368 

L 'Expansion, 163, Decembre 1989, 

Lalanne, B. Lo foune des cabinets ministeriels, L'Expansion, 102, Novembre 1976. 

Laurens, A. Le Travail en Commission, Le Monde, 8-9 Octobre 1967. 

Le Monde, 26 Septembre 1967. 

Le Monde, 4- l 0 Octobre 1967. 

Le Monde, 8-9 Octobre 1967. 

Le Monde, 6 Decembre 1972. 

Le Monde, 23 Mai 1978. 

Le Monde, 20 Juillet 1988. 

Le Monde, 16 Mai 1989. 

Le Monde, 19 Decembre 1989. 

Le Nouvel Observateur, 25-31 Juillet 198 l. 

Le Nouvel Observateur, 22-28 Mars 1990. 

Menthen, J. Un chateau-fort medieval: le Ministere des Finances, Esprit, 1970. 

Mitterand, F. Entretion avec la BBC, Le Monde, 9 Septembre 1981. 

Noell. H. La reaction contre Jes abus du favoritisms, Le Figaro, 7 Septembre 1962. 

Paris Match, 2 Octobre 1981 . 

Priouret, R. Face a face ovec Edgar Faure, L 'Expansion, 22, Septembre 1969. 

Viansson-Ponte, P. Un Super-Executif, L 'Evenement, 10 Mars 1966. 

WOORDEBOEKE 

Bosman, D.B., Van der Merwe, l.W. & Hiemstra, L.W. Tweetalige Woordeboek/Bilingual 
Dictionary. Kaapstad: Tafelberg, 1984. 

L'Jnstitut de France. Pepermans Vocabulaire de /'Administration Publique et de la 
Gestion - Public Administration and Management Vocabulary. Bulletin de 
Terminologie 194. Canada: Ministre des Approvisionnements et Services, 1990. 

Mansion, J.E. (ed.). Harrap's Shorter French and English Dictionary. London: Harrop & 
Company, 1965. 



Geraadp/eegde Bronne Blodsy369 

Onions, C.T. (ed.). The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. Oxford: 
Clarendon, 1987. 

Robert, P. Le Petit Robert. Paris: Le Robert. 1984. 

Schoonees, P.C., Swanepoel, C.J., Du Toil, S.J. & Booysen, M.A. Verklarende 
Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. Johannesburg: Voortrekkerpers, 
1975. 



AANHANGSEL l 

PERSOONLIKE ONDERHOUDE: 

NAME, CORPS OF AMP, EN DATUMS 

Die inskrywings in hierdie aanhangsel word ingedeel volgens die ministeries en 

ministers ten tyde van die onderhoude, en die afdelings waarin die persone op 

daardie tydstip gewerk het. Buiten die name van die persone waarmee 

onderhoude gevoer is, word die corps waaraan hulle behoort het, en/of die 

amp of pos wot hulle ten tyde van werwing beklee het, aangedui. 

1. MINISTERIE VAN BINNELANDSE SAKE 

Ministers de l'lnterieur, Place Beauvau, 75008 PARIS 

1989: Pierre Joxe 

1991: Pierre Joxe 

1. 1 CABINETSl.EDE 

1. 1. 1 DIRECTEUR DE CABINET 

l. l. l. l Christian Vigouroux, Maitre des requetes au Conseil d'Etat, 12 April 

1989 en 17 April 1989. 

1. 1.2 DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET 

1.1.2. l Bernard Boucault prefet, 12 April 1989. 

1. 1.3 CHEF DE CABINET 

l. 1.3. l Gilles Lagarde, sous-prefet, 17 April 1989. 
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1 . 1.4 CONSEILLERS TECHNIQUES 

1.1.4.1 

1.1.4.2 

1.1.4.3 

1.1.4.4 

1.1.4.5 

1.2 

1.2. l 

1.2.1.l 

1.2. l .2 

1.2. l .3 

1.2.2 

1.2.2. l 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

1.2.2.4 

Patrice Bergougnoux, prefet, 12 April 1989. 

Jean-Raphael Alventosa, administrateur civil, 12 April 1989. 

Franc;:ois Rebsamen, sous-prefet, 17 April 1989. 

Franc;:oise T opubol-Fischer, avocate, 19 Desember 1991 . 

Denis Robin, sous-prefet, 17 April 1989. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Gerard Deplace, prefet, voorheen cabinefslid, Direction de 

/'Administration Territoriale et des Affaires Politiques, 13 April 1989. 

Michel Bart, administrateur civil, Direction du Personnel, de la 

Formation et de /'Action Sociale, 13 April 1989. 

Hubert Fournier, administrateur civil, Direction de la Securite Civile, 13 

April 1989. 

SOUS-DIRECTEURS 

Herve MasureL administrateur civil, Sous-direction des Personnels, 13 

April 1989. 

Daniel Vincent, administrateur civil, Sous-direction du Recrutement 

et de la Formation, 14 April 1989. 

Dominique Pagant, avocate, gewese cabinefslid, Sous-direction de 

/'Action Sociale, 17 Desember 1991. 

Phillipe Aucouturier, journaliste, Sous-direction des Mavens 

Operationnels, 17 Desember 1991. 
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2. MINISTERIE VAN FINANSIES 

2.1 

2.1. l 

2.1. l. l 

2.1. l .2 

2.1. l .3 

2.1. l .4 

2.1. l.5 

2.1. l.6 

2.1. l .7 

2.1.2 

2.1.2. l 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.2 

2.2.1 

2.2. l. l 

Ministere des Finances et du Budget (1987), Ministere de l'Economie, 

des Finances et du Budget (1989, 1991), 139, rue de Berey, 75012 

PARIS 

1987: Edouard Balladur 

1989: Pierre Beregovoy 

CABINETSl.EDE 

CONSEILLERS TECHNIQUES 

Pierre Bertinotti, inspecteur general des finances, l O Februarie 1987. 

Michel Cotte, ingenieur des pants et chaussees, 3 Februarie 1987. 

Eric Le GentiL ingenieur des mines, 20 April 1989. 

Josiane Loubieres, conseilfer referendaire a la cour des comptes, 20 

April 1989. 

Olivier Mallet, inspecteur des finances, 20 April 1989. 

Guillaime Hannezo, inspecteur des finances, 5 Februarie 1987. 

Jian Niay, inspecteur principal de la repression des fraudes, 10 

Februarie 1987, 

CHARGE DE MISSION 

Jean-Luc Amiot, commissaire-controleur des assurances, 21 April 

1989. 

Alain Devaux, administrateur civil hors c/asse, 21 April 1989. 

Dominique Ancelin, inspecteur principal des douanes, 21 April 1989. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Jean-Louis Vidana, directeur divisionnaire des impots, Direction du 

Budget, 21April1989. 
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2.2.l .2 

2.2.2 

2.2.2.l 

2.2.2.2 

2.2.3 

2.2.3.l 

3. 

3.1 

3.1.1 

3.1.l.l 

3.1.2 

3.1.2. l 

Robert Daussun, inspecteur des finances, Direction des Prix, 20 April 

1989. 

SOUS-DIRECTEURS 

Denis Morin, administrateur civil hors c/asse, Sous-direction de 

/'Organisation et de la Gestion des Moyens, 5 Februarie 1987 en 21 

April 1989. 

Didier Hue, inspecteur des finances, Direction de la Dette Publique, 3 

Februarie 1987 en 21 April 1989. 

CHEF DE SERVICE 

Jean-Louis Bancel. administrateur civil, Service du Controle des 

Depenses Engagees, 5 Februarie 1987. 

MINISTERIE VAN GESONDHEID 

Ministere de la Solidarite, de la Sante et de la Protection Sociale 

(1989), Ministere de la Sante (1991), 8-1 o, avenue de Segur, 75007 

PARIS 

1987: Claude Evin 

1989: Michele Barzach 

CABINETst.EDE 

DIRECTEUR DE CABINET 

Jean-Rene Brunetiere, ingenieur en chef des pants et chaussees, 4 

Mei 1989. 

CHEF DE CABINET 

Phillippe Vuilque, maitre des requetes au Conseil d'Etat, 3 Mei 1989. 
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3. 1.3 CONSEILLERS TECHNIQUES 

3.1.3. l 

3.1.3.2 

3.1.3.3 

3.1.3.4. 

3.1.3.5 

3.1.3.6 

3.1.3.7 

3.1.4 

3.1.4. l 

3.1.5 

3.1.5. l 

3.2 

3.2.1 

3.2. l. l 

3.2.l .2 

3.2.l.3 

3.2.2 

3.2.2.l 

3.2.2.2 

Marcel Atlan. chirurgien, 4 Mei 1989. 

Jean-Franc;:ois Broute, administrateur civil hors c/asse, voorheen 

directeur in ministerie, 4 Mei 1989. 

Pierre-Louis Bras, administrateur civil, 5 Mei 1989. 

Gilbert Chodorge, directeur d'h6pital, 18 Mei 1989. 

Jean Cottave, membre de /'inspection generate des affaires 

socio/es, 3 Februarie 1987. 

Agnes Jeannet. professeur d'universite, 19 Mei 1989. 

Jean-Claude Somma ire, chef de clinique, 3 Februarie 1987. 

ATTACHEE PARLEMENTAIRE 

Frederique Legrand, magistrat. attachee parlementaire. 5 Mei 1989. 

ATTACHEE DE PRESSE 

Sylvie Cohu, administrateur civil. attachee de presse, 3 Mei 1989. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Rene Lenoir, inspecteur des finances. Direction de /'Action Sociale, 3 

Mei 1989 en 16 Mei 1989. 

Pierre Antonmattei, administrateur civil hors classe, Direction de 

/'Administration generate, du Personnel et du Budget, 2 Mei 1989. 

Jacques Lenain, inspecteur des finances, Direction du Budget et du 

Contr6/e de Gestion et de !'Information, 16 Mei 1989. 

SOUS-DIRECTEURS 

Hubert Valade, attache principal d'administration centra/e, Sous

direction de /'Organisation des Ressources Humaines, 16 Mei 1989. 

Pascal Penaud, attache principal d'administration centra/e, Sous

direction de l'Equipement et de la Logistique, 16 Mei 1989. 
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3.2.3 CHEF DE BUREAU 

3.2.3. l 

3.2.3.2 

3.2.3.3 

4. 

4.1 

4.1.1 

4.1. l. l 

4.1. l .2 

4.1.2 

4.1.2. l 

4.2 

4.2. I 

4.2. l. l 

4.2.l.2 

4.2.l.3 

. Dominique Labroue, Bureau de la Fami//e, 3 Mei 1989. 

Jean Wolas, Bureau de l'Enfance, 3 Mei 1989. 

Jean-Luc Bossavit, Bureau de la vie Sociale, 3 Mei 1989. 

MINISTERIE VAN JUSTISIE 

Ministere de la Justice, 13 place Vendome, 75001 PARIS 

1991: Henry Nollet 

CABINETSl.EDE 

CONSEILLERS TECHNIQUES 

Christine Chanet, juge d'lnstruction, 16 Desember 1991. 

Philippe Chemithe, vice-president au tribunal de grande instance 

de Paris, 16 Desember 1991. 

CHARGE DE MISSION 

Laurence Vichniewsky, conseiller referendaire a la cour des comptes, 

16 Desember 1991. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Henry Desclaux, administrateur civil hors c/asse, Direction des Services 

Judiciaires, 17 Desember 1991. 

Christian Roehrich, juge au tribunal de grande instance de Paris, 

Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 17 Desember 1991. 

Henriette Chaubon, magistrat, chef de cabinet du directeur, 

Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 17 Desember 1991. 
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5. MINISTERIE VAN KULTUURSAKE 

5.1 

5.1.1 

5.1. l. l 

5.1.2 

5.1.2. l 

5.1.2.2 

5.1.2.3 

5.1.3 

5. l.3.1 

5.1.3.2 

5.2 

5.2.1 

5.2. l. l 

5.2.2 

5.2.2.l 

Ministere de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux 

et du Bicentenaire (1989), Ministere de la Culture (1991), 3, rue de 

Valois, 75001 PARIS 

1989: Jack Lang 

1991: Jack Lang 

CAB/NETSl.EDE 

CHEF DE CABINET 

Didier Hamon, professeur au College de France, 24 April 1989. 

CONSEILLERS TECHNIQUES 

Louis Gautier, inspecteur des finances, 24 April 1989. 

Alain de Diberder, maltre de conferences, 18 Desember 1991. 

Patrice Mottini. architecte DPLG, 18 Desember 1991. 

CHARGE DE MISSION 

Jean-Franc;:ois Guiraud, magistrat, 25 April 1989. 

Andre Mure, administrateur civil, 25 April 1989. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Jean-Ludovic Silicani, inspecteur des finances, voorheen cabinetslid, 

Direction de /'Administration Generale, 25 April 1989 en 18 Desember 

1991. 

CHEF DE BUREAU 

Jean-Claude Marson, Bureau des Personnels Administratifs, 18 

Desember 1991. 
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5.2.2.2 

5.2.3 

5.2.3.l 

6. 

6.1 

6. 1. I 

6.1. l. l 

6.1.2 

6. 1.3. l 

6.1.3 

6. 1.3. l 

6.1.4 

6. 1.4. l 

Gilbert Labelle, odministrateur civil, Chef de la Formation, 18 

Desember 1991. 

ANDER 

Michel Bord, administrateur civil, attache principal d'Administration, 

25 April 1989. 

MINISTERIE VAN LANDBOU 

Ministere de l'Agricullure (1987), Ministere de !'Agriculture et des 

Forets (1989), 78, rue de Varenne, 75007 PARIS 

1987: Franc;:ois Guillaume 

1989: Henry Nollet 

CABINETSl.EDE 

DIRECTEUR DE CABINET 

Jeon Nestor, ingenieur en chef du genie rural, des eaux et des f6rets, 

2 Februorie 1987. 

CHARGE DE MISSION AUPRES DU MINISTRE 

Doniel Basset. administrateurcivil, 18April 1989. 

DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET 

Jacques Berthomeau. ingenieur agronome, 18 April 1989. 

CHEF DE CABINET 

Christophe Donon, administrateur civil, 30 Jonuorie 1987. 
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6. 1.5 CONSEILLERS TECHNIQUES 

6. 1.5. l 

6.1.5.2 

6.1.5.3 

6.1.6 

6. 1.6. l 

6.2 

6.2.1 

6.2. l. l 

6.2.l.2 

6.2. l .3 

6.2.2 

6.2.2.l 

6.2.2.2 

6.2.2.3 

Didier Lauga. inspecteur general de /'Agriculture. 18 April 1989. 

Daniele Barres. ingenieur en chef, 30 Januarie 1987. 

Gilles Pelsy, ingenieur general d' agronomie, 30 Januarie 1987. 

ATTACHE PARLEMENTAIRE 

Jean-Claude Lebosse. commissaire general, 9 Februarie 1987. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Alain Tournier. professeur d'universite, Direction de l'Enseignement et 

de la Recherche, 2 Februarie 1987 en 18 April 1989. 

Claude Brocas. directeur general, ingenieur en chef du genie rural. 

des eaux et des forets, Direction general du Financement et de 

/'Administration. 18 April 1989. 

Claude Servolin, directeur general, inspecteur des finances, Direction 

generale de /'Administration et du Financement, 2 Februarie 1987. 

ANDER 

Bernard Gauthier. chef de service, inspecteur general, Service de 

/'Inspection Generale de /'Agriculture. 2 Februarie 1987 en 18 April 

1989. 

Roland Perrier. inspecteur general du genie rural, Inspection 

Generale de /'Agriculture, 2 Februarie 1987. 

Marie-Jose Frichement (kyk no inskrywing onder outeurs). 
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7. MINISTERIE VAN NASIONALE OPVOEDING 

7.1 

7.1.1 

7.1.l.l 

7.1.2 

7.1.2. l 

7.1.3 

7. 1.3. 1 

7. 1.3.2 

7. 1.3.3 

7.1.3.4 

7.1.3.5 

7. 1.3.6 

7.1.3.7 

7.1.4 

7. 1.4. l 

7.1.4.2 

7.1.4.3 

7.1.4.4 

Ministere de !'Education Nationale (1987), Ministere de !'Education 

Nationale, de la Jeunesse et des Sports (1989, 1991), 110, rue de 

Grenelle, 75007 PARIS 

1987: Rene Monory 

1989: Lionel Jospin 

1991: Lionel Jospin 

CAB/NETSLEDE 

DIRECTEUR DE CABINET 

Olivier Schrameck, mditre des requetes au Conseil d'Etat 9 Mei 1989. 

DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET 

Roland Peylet, ingenieur en chef des pants et chaussees, 19 

Desember 1991. 

CONSEILLERS TECHNIQUES 

Hugues Wilhelm, professeur d'universite, 5 Februarie 1987. 

Danielle Florens, professeur d'universite, 14 April 1989. 

Michel Braunstein, administrateur civil, 18 April 1989. 

Jean Geoffroy, administrateur civil, 18 April 1989. 

Marie-France Lavorini. journaliste, conseil/er technique pour /es 

Relations avec la Presse et /es Relations Publiques, 19 Desember 1991. 

Joseph Goy, directeur d'etudes a /'EHESS, 19 Desember 1991. 

Jean Rey, professeur de medicine, 19 Desember 1991. 

CHARGE DE MISSION 

Jean-Louis Carrere, administrateur civil, 9 Februarie 1987. 

Pierre Schapiro, professeur agrege, 9 Februarie 1987. 

Daniel Bancel, recteur d'academie, 14 April 1989. 

Paquito Morellet. directeur de recherche, 19 Desember 1991. 
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7.1.5 

7. 1.5. l 

7.2 

7.2.1 

7.2. l. l 

7.2.l.2 

7.2. 1.3 

7.2.l.4 

7.2.l.5 

7.2.l .6 

7.2.2 

7.2.2. l 

7.2.2.2 

ATTACHE PARLEMENTAIRE 

Pierre Guelman. administrateur civil, 9 Februarie 1987. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Fred Tirolien, inspecteur d'academie, Direction des Eco/es, 5 

Februarie 1987. 

Thierry Vielle, inspecteur general de /'education nationale, Direction 

de la Recherche et des Etudes, 9 Februarie 1987. 

Armand Fremont administrateur civil, Direction de la Programmation 

et du Deve/oppement Universitaire, gewese cabinetslid van die 

Ministerie van Kultuursake, 18 April 1989. 

Jean Gasol, administrateur civil, Direction des Personn.els 

d'Enseignement Superieur, 19 April 1989. 

Andre Legrand, inspecteur d'academie, Direction des Lycees et des 

Colleges, 19 April 1989. 

Jacques Senecat, inspecteur principal d'inspection technique, 

Directeur General d'Administration et du Financement, 19 April 

1989. 

SOUS-DIRECTEURS 

Franck Metros, ingenieur de recherche, Sous-direction de la 

Recherche et des Etudes Doctorales, 9 Desember 1987. 

Georges Prokhoroff, administrateur civil, Sous-direction de la 

Formation Continue des Enseignants du Second Degre, 18 April 1989. 
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8. MINISTERIE VAN NYWERHEID 

8.1 

8.1.1 

8.1. l. l 

8.1.2 

8.1.2. l 

8.1.3 

8.1.3. l 

8.1.4 

8.1.4. l 

8.1.4.2 

8.1.5 

8.1.5. l 

8.1.5.2 

8.1.5.3 

8.1.5.4 

8.1.5.5 

8.1.5.6 

8.1.5.7 

Ministere de l'lndustrie et du Commerce (1987). Ministere de 

l'lndustrie et de l'Amenagement du Territoire (1989). 101, rue de 

Grenelle, 75007 PARIS 

1987: Alain Madelin 

1989: Roger Fauroux 

CABINETSl..EDE 

DIRECTEUR DE CABINET 

Gilles Rauline. inspecteur des finances, 4 en 5 Februarie 1987. 

CHARGE DE MISSION AUPRES DU MINISTRE 

Nicolas Bonnet administrateur civil hors c/asse, 5 Februarie 1987. 

DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET 

Gilles de Margerie, inspecteur des finances, 23 Mei 1989. 

CHEF DE CABINET 

Sylvain Fourcassie, administrateur civil hors classe, 23 Mei 1989. 

Georges Benyamine, inspecteur des finances, 4 Februarie 1987. 

CONSEIUERS TECHNIQUES 

Jean-Pierre Mollaret professeur agrege, 4 Februarie 1987. 

Daniel Piketty, ingenieur des ponts et chaussees, 4 Februarie 1987. 

Michel Ribiere, ingenieur en chef des mines, 4 Februarie 1987. 

Alain Delouis, administrateur civil, 22 Mei 1989. 

Noel Louet, ingenieur des travaux publics de l'Etat 4 Februarie 1987. 

Guy Reinach, administrateur civil, 4 Februarie 1987. 

Jose Faigue, ingenieur des ponts et chaussees, 4 Februarie 1987. 
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8. 1.6 CHARGE DE MISSION 

8. 1.6. l Michel Marchand. inspecteur des finances. 5 Februarie 1987. 

8.1.7 

8.1.7.l 

8.2 

8.2. I 

8.2. l. l 

8.2. 1.2 

9. 

9.1 

9.1.1 

9.1.l.l 

9.1.2 

9. 1.2. l 

ATTACHE PARLEMENTAIRE 

Paul Mariani. administrateur civil. 23 Mei 1989. 

STAATSAMPTENARE 

DIRECTEURS 

Bertrand Looses. ingenieur des ponts et chaussees, Direction des 

Industries Chimiques, 5 Februarie 1987 en 23 Mei 1989. 

Michel Bove, ingenieur en chef des mines, Direction du Fer et de 

/'Acier, 5 Februarie 1987 en 22 Mei 1989. 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKE EN BEHUISING 

Ministere de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer 

(1989), Ministere de l'Equipement et du Logement (1991), 246, 

boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS 

1989: Michel Delebarre 

1991: Michel Delabarre 

CABINETSLEDE 

CHEF DE CABINET 

Gilles Bardou. sous-prefet, 24 April 1989. 

CONSEILLER TECHNIQUE 

Francis Masse. administrateur civil, 24 April 1989. 
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9.2 STAATSAMPTENARE 

9.2.1 DIRECTEURS 

9.2.1. l Bruno Fulda, ingenieur des pants et choussees, Direction du 

Logement, 24 April 1989 en 19 Desember 1991. 

10. MINISTERIE VIR DIE STAATSDIENS EN ADMINISTRATIEWE 

HERVORMING 

Ministere de la Fonction Publique et des Reformes Administratives, 

69, rue de Varenne, 75007 Paris 

1989: Michel Durafour 

1991: Michel Durafour 

1 0. I CABINETSl..EDE 

10. 1. 1 CONSEILLERS TECHNIQUES 

10.1.1. l Helene Weber. administroteur civil, 19 April 1989. 

10.2 STAATSAMPTENARE 

10.2.1 DIRECTEURS GENERAL 

10.2.1. l Dominique le Vert, 6 Februarie 1987, 19 April 1989 en 19 Desember 

1991. 

10.2.1.2 Bernard Pecheur, moitre des requetes au Conseil d'Etot, Direction 

Generole de /'Administration et de lo Fonction Publique, 19 

Desember 1991. 
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11. OUTEURS 

11. l Isabel Boussard, chargee d'etudes au centre d'etude de la vie 

politique franr;:aise contemporaine, Fondation Nationa/e des 

Sciences Politiques, Parys. 29 en 30 Januarie 1987, 2 en 4 Februarie 

1987, 9, 10, 15 en 17 Mei 1989, en 19 Desember 1991. 

11.2 Fram;:oise Dreyfus, professeur a /'universite D'Evry - Val D'Essomne, 

Pretoria, April 1993. 

11.3 Marie-Jose Frichement, administrateur civil, ook cabinetslid: 

conseiller pour /es relations avec le Parlement en Attachee 

Parlementaire, Ministerie van Landbou (1986-1988), en chargee des 

relations parleme':Jtaires a /'Assemb/ee permanente des Chambres 

d'Agricu/ture (1989), Parys, 27, 29 en 30 Januarie 1987, 5 Februarie 

1987, 18 April 1989, en 11 en 15 Mei 1989. 

11.4 Ella Searls, Maltre de recherche au Centre National de la 

Recherche Europeenne, Fondation Nationale des Sciences 

Politiques, ook mede-professor, University of Newcastle-Upon-Tyne, 

Parys, Mei 1989. 

12. - -MEDIATEUR DE LA REPUBL/QUE FRAN<;AISE 

Paul Legette, 96, avenue de Suffren, 75015 PARIS, voorheen 

cabinelslid, 27 Januarie en 3 Februarie 1987. 



AANHANGSEL 2 

VRAELYS VIR ONDERHOUDE 

Die onderstaande vraelys het as basis gedien vir die onderhoude met persone 

wat in Aanhangsel l aangedui is. Bepaalde vrae het in individuele gevalle 'n 

aanknopingspunt gevorm tot verdere gesprekvoering. In die geval van 

directeurs het die resultate van die onderhoude met cabinetslede gedien as 

basis vir gesprekvoering om bepaalde punte uit te klaar. Onderhoude met 

individuele skrywers is gevoer op die basis van die refevante navorsing wat deur 

hulle gedoen is en die publikasies wat daaruit voortgespruit het. 

1. Wat was die omstandighede waaronder u aanvanklik in 'n minister se 

cabinet opgeneem is? 

2. Hoe oud was u in daardie stadium? 

3. Was u reeds bekend aan die minister (eerste minister, president), die 

directeur de cabinet, of 'n ander lid van die cabinen 

4. Hoe het u die persoon ontmoet wat volgens u die deurslaggewende rol 

gespeel het in u aanstelling? 

5. Hetu voorheen 'n amp(te) in 'n kiesafdeling beklee? lndien wel, watter 

amp(te)? 

6. Wat was u vader, moeder, huweliksmaat, oupas se beroepe? 

7. Het enige een van hulle 'n amp in 'n kiesafdeling beklee? 

8. Het enige een van hulle in 'n ministeriele cabinetgedien? 

9. By watter instelling het u u studies onderneem? Watter grade of 

kwalifikasies het u behaal? 

10. Watter beroep(e) het u gevolg voordat u tot 'n ministeriele cabinet 

toegetree het? 



Aanhangsel 2 Bladsy386 

11. Hetu voorheen aan 'n jeugbeweging, 'n professionele vereniging of 'n 

politieke beweging behoort? 

12. lndien u gehuiwer het om die posisie te aanvaar, watter redes het u 

oortuig om dit wel te aanvaar? 

13. Kan u die cabinet(s) waarin u gedien het, aandui (ministerie, naam van 

die minister, jaar)? 

14. Het u geleentheid gehad om ander persone vir posisies in die cabinet(s) 

voor te stel? 

15. Hoe het u hulle ontmoet? 

16. Sou u uself polities beskou as ver-links, links, middel-links, middel-regs, of 

regs? 

17. Aon watter politieke party behoort u, indien u nie voel dot hierdie vraag 

te indiskreet is nie? 

18. Het u voorheen met 'n verkose verteenwoordlger saamgewerk? 

19. Op watter wyse, volgens u oordeel, voorsien deelname in verskillende 

cabinets aan lede bruikbare ondervinding? 

20. Is dit waardevoller om een politieke persoonlikheid te vergesel of om in 

dieselfde ministerie onder verskillende persone te dien? 

21. Hoe het hierdie ondervinding, volgens u mening, u gehelp in latere paste 

wot u beklee het? 

22. Wat is volgens u mening die redes, buiten die uittrede van die minister, 

waarom persone uittree uit die diens van ministeriele cabinets? 

23. Oink u dot 'n loopbaan in 'n ministeriele cabinet beduidend verander 

het sedert die begin van die Vyfde Republiek? lndien wel, wot het 

verander? 



Aanhangse/ 2 Bladsy387 

24. Wie tree meestal as voorsitter op by cabinetsvergaderings? 

25. Hoe dikwels word hierdie vergaderings gehou? 

26. Het u al direk met die minister saamgewerk (daagliks, verskeie kere per 

week, soms)? 

27. Hetu buite die ministerie die geleentheid gekry om saam met die minister 

te werk? lndien wet verskaf asseblief besonderhede oor die konteks 

waarin sodanige samewerking geskied het. 

28. Het u die minister op sy/haar reise vergesel (dikwels, soms, slegs by 

uitsondering)? 

29. Watter soorte besluitneming het die minister aan u oordeel oorgelaat? 

30. Is daar beduidende veranderings ten opsigte van die organisasie van die 

werk van cabinets sedert die begin van die Vyfde Republiek? 

31. Wanneer is die belangrikste veranderings aangebring? 

32. Was u volgens u mening betrokke by die inisiering van sekere besluite? 

Kan u sodanige besluite spesifiseer en aandui op welke wyse u betrokke 

was? 

33. Beperk die bestaan van 'n cabinet nie die vryheid van 'n directeur om sy 

eie direction te bestuur nie? 

34. Ontneem die bestaan van 'n cabinet nie die direction van die 

geleentheid om self beleid te inisieer nie? 

35. Wat is u mening oor die kritiek dot cabinets se werk die van die 

administrasie dupliseer? 

36. Beskou u die cabinet as 'n noodsaaklike meganisme om politieke en 

administratiewe verhoudinge te fasiliteer? 

37. Wat is die aard en kwaliteit van die verhoudinge tussen directeurs en 

sous-directeurs, en tussen lede van die cabinet en directeurs? 
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38. Hoe sou u kortliks die take beskryf wot u moes uitvoer toe u gedien het as 

(charge de mission, consei//er technique, chef de cabinet, directeur de 

cabinet)? 

39. Op watter wyse word verskille in die cabinetopgelos? 

40. Op watter wyse word verskille met die administrasie bygele? 

41 . Sou u in die algemeen u rol ten opsigte van die directions in die ministerie 

beskryf as koordinerend, inisierend, toesighoudend of konsulterend? 

42. lndien u in verskeie cabinets gedien het, het u beduidende veranderings 

opgemerk ten opsigte van die verhoudinge met die directions sedert die 

begin van die Vyfde Republiek? 

43. Is persone van buite betrek om as deskundiges met die cabinet saam te 

werk? 

44. By watter instellings is hierdie deskundiges gewerf? 

45. Wat is volgens u die belangrikste redes vir die onderskeid wot gemaak 

word tussen 'tegniese' en 'politieke' lede van ministeriele cabinets? 

46. Is die cabinet(s) waarin u gedien het volgens u meer 'tegnies' of meer 

'polities'? 

47. Is door in hierdie opsig 'n beduidende veranderlng sedert die begin van 

d'le Vyfde Republiek? 

48. Het die minister, buiten die cabinet, 'n persoonlike politieke entourage? 

lndien wet hoe word dit saamgestel? 

49. Gedurende die afgelope ongeveer dertig jaar, het die ministeriele 

cabinets volgens u mening 'n groterwordende rol as die minister se 

politieke entourage gespeel? lndien wet hoe sol u dit verklaar? 

50. Wie behartig die minister se belange met sy kiesafdeling (indien van 

toepassing)? 
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51. Het die minister 'n entourage in sy kiesafdeling? 

52. lndien wel, sluit dit partypersoneel. plaaslike verteenwoordigers. joernaliste. 

staatsamptenare of persoonlike vriende in? 

53. Hetu die minister op 'n verkiesingsveldtog vergesel? 

54. Deur watter kanale word verhoudinge gevestig tussen die cabinet en 

drukgroepe wot deur die optrede van die minister geraak word? 

55. Moak die cabinet gebruik van geskrewe dokumentasie, telefoniese 

kontakte. perskonferensies of mediavrystellings in sy kontak met 

joernaliste? 

56. Beskou die cabinet die media as van mindere of meerdere belong? 

57. Word door gereeld kontak tussen die cabinet en parlementslede 

bewerkstellig? 

58. Is 'n cabinelslid verantwoordelik vir stemwerwery 'agter die skerms' in die 

verskillende huise van die Parlement? 

59. Hoe sou u hierdie aktiwiteit beskryf (indien u die geleentheid gehad het 

om dit self te beoefen)? 

60. Is door gereeld of slegs per geleentheid kontak tussen die cabinet en die 

parlementere komitees? 

61 . Hoe hou die cabinets tred met die sittings van die parlementere 

komitees? 

62. Hoe word verhoudinge tussen die cabinet en die Ministerie van Finansies 

bewerkstellig (indien u nie self hierby betrokke is nie)? 

63. Hoe funksioneer die circuit (rondgang) tussen die cabinets en die E/ysee. 

in beide rigtings? 

64. Hoe funksioneer die circuittussen die cabinets en die Hotel Matignon. in 

beide rigtings? 

65. Ten opsigte van watter soort sake het die cabinet beduidende vryheid 

van optrede? 


