
HOOFSTUK VIER

Aard en inhoud 
van owerheidsverhoudinge

4.1 STUDIEVELD

Die studie van owerheidsverhoudinge wêreldwyd -  en dus ook in Suid-Afrika 
-  word in 'n groot mate beperk tot gevallestudies oor bepaalde aspekte van ver- 
houdinge tussen bepaalde owerheidsinstellings, soos regsverhoudinge, finan- 
siële verhoudinge en ander konsepsuele verhoudingsraamwerke. Hoewel hier- 
die geskrifte nuttig is vir die studie van spesifieke aspekte van 
owerheidsverhoudinge, los dit nie werklik die problematiek van 
owerheidsverhoudinge op nie, en bevorder dit nog minder die studie van die 
onderwerp. Empirisisme moet deur ontleding vergesel word om werklik van 
nut te wees, en dit is in 'n aansienlike mate afwesig in daardie geskrifte.

In hierdie hoofstuk word ’n poging aangewend om owerheidsverhoudinge as 
verskynsel op so 'n wyse in verwysingsraamwerke te kategoriseer dat dit beter 
begryp en ook beter ontleed sal kan word. Dit behoort te lei tot ’n beter 
algehele begrip van die problematiek wat inherent in owerheidsverhoudinge 
aanwesig is, sodat die toepassingsveld, naamlik die owerheidswese, terselfder- 
tyd in ’n breër perspektief beskou sal word.

Eerstens word kortliks aandag gegee aan sommige van die verskeidenheid 
benaderings tot die studie van owerheidsverhoudinge, sodat die benadering 
wat in hierdie boek gevolg word duideliker kan uitstaan.

4.2 BENADERINGS TOT DIE STUDIE VAN OWERHEIDS- 
VERHOUDINGE

Wanneer ’n onderwerp met ’n breë opset bestudeer word, bestaan die neiging 
om nie elke besondere aspek van die onderwerp op ’n gelyke grondslag te
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bchandel nie. Daar word eerder gesoek na ’n besondere uitstaande aspek en 
dan word die onderwerp vanuit daardie oogpunt benader. Daar is uit die aard 
van die saak nie veel fout te vind met hierdie metodiek nie, maar die gevaar 
bestaan wel dat aspekte van die onderwerp oorbeklemtoon kan word, terwyl 
ander aspekte miskien nie die aandag kry wat huile verdien nie.

Omdat die studie van owerheidsverhoudinge ’n baie brëe veld in die publieke 
administrasie dek, is dit ook ’n slagoffer van geselekteerde benaderings, en ter 
wille van duidelikheid word ’n aantal van die belangrikste benaderings 
bespreek.

4.2.1 Konstitusionele / regsbenadering

Owerheidsverhoudinge kan bestudeer word vanuit die oogpunt van wat in die 
konstitusie en ander regsbepalinge verskyn. Dit is ’n benadering wat jare 
gelede ontstaan het en nog steeds gebruik word om strukturele en hierargiese 
ontledings te maak van wat in die wet neergelê word. Die feitelike gegewens in 
die wette word dan as gegewe en konstant beskou (totdat hulle deur verdere 
wetsvoorskrifte gewysig word) en dit word aanvaar dat verhoudinge tussen die 
verskillende owerheidsinstellings slegs binne die raamwerke van die vergun- 
nende klousules in die wetgewing plaasvind.

Die konstitusionele / regsbenadering is uit die aard van die saak omvangryk. 
Ten einde dit sinvol te benader sou dit ’n studie en ontleding vereis van alle 
wetsvoorskrifte en regulerende maatreëls wat vanuit die sentrale, provinsiale 
en plaaslike regeringsvlakke voortspruit, en wat in ’n mindere of meerdere 
mate enige vorm van opdrag aangaande verhoudinge tussen owerheidsinstel- 
lings bevat.

’n Studie van hierdie aard sal noodwendig pragmaties (en vervelig) wees, en die 
eindproduk sal waarskynlik bestaan uit ’n lys van owerheidstrukture en -instel- 
lings, tesame met ’n relaas van die pligte en bevoegdhede van politieke 
ampsdraers binne die instellings. Hoewel nuttig, bring hierdie benaderinggeen 
verduideliking of uiteensetting voort wat die dinamika van die verhoudinge 
tussen die verskillende instellings en persone uiteensit sodat hulle ontleed, 
bespreek en, waar nodig en wenslik, verbeter kan word nie. Eerder as om so ’n 
logiese en vanselfsprekende stap te volg, is die aanhangers van hierdie benade- 
ring tevrede met ’n sowereiniteitsopvatting, wat nie rekening hou met die de 
/acto-integrerende interaksie van owerheidsinstellings nie. Dit is juis 
laasgenoemde aspek wat ondersoek verg.

4.2.2 Demokratiese benadering

Voorstanders van die demokratiese benadering tot owerheidsverhoudinge 
neig om die “selfbeskikkingsreg” van streeks- en plaaslike owerhede oor te
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beklemtoon in die mate dat daardie owerheidsinstellings as outonoom beskou 
word. Gevolglik is aanhangers van hierdie benadering opponente van sen- 
tralisasie van gesag, en ondersteuners van groter dewolusie na die laer 
owerheidsinstellings.

Die woord “outonomie” skep beelde van onafhanklikheid van optrede veral by 
ondergeskikte owerheidsinstellings. Indien outonomie na sy logiese betekenis 
deurgetrek word, sou dit in Suid-Afrika beteken dat verhoudinge tussen 
owerheidsinstellings uitgeoefen word van magsposisies deur iedere instelling, 
omdat elkeen ten volle onafhanklik in sy optrede sal wees. In die praktyk sou 
dit in 'n demokratiese staat tot chaotiese toestande lei. Outonomie het nie die 
betekenis wat die voorstanders van die demokratiese benadering daaraan wil 
heg nie. In die pragmatiese owerheidswêreld beteken “outonomie” eenvoudig 
dat outnomie by ondergeskikte owerheidsinstellings slegs in die mate bestaan 
waarin dit deur die sentrale owerheid gegun word (kyk par. 3.3.4).

Daar bestaan egter ’n mate van meegevoel met diegene wat sterk opponente 
van sentralisasie is. Historiese tendense bewys dat daar in die geskiedenis van 
plaaslike bestuur ’n aanhoudende stryd deur die plaaslike owerheidswese 
plaasgevind het -  en nog steeds plaasvind -  om daardie magte wat aan hulle 
toegeken is, te behou teen aanslae van diegene wat groter sentralisasie voor- 
staan (Hattingh, 1984 : 47).

Oormatige sentralisasie bloot ter wille van wat as “administratiewe doeltref- 
fendheid” voorgehou word, bly ongewens, maar die oorbeklemtoning van 
outonomie deur die voorstanders van die demokratiese benadering sal ook nie 
deug nie. Dit blyk in ieder geval dat die demokratiese benadering tot 
owerheidsverhoudinge te eng in sy opset is, en dus nie die hele spektrum van 
die onderwerp ondervang nie.

4.2.3 Finansiële benadering

Die finansiële benadering tot owerheidsverhoudinge is ’n tipiese en populêre 
Suid-Afrikaanse benadering. Sedert Uniewording in 1910 is 'n groot aantal 
kommissies en komitees van ondersoek deur die regering benoem om finan- 
siële verhoudinge tussen die drie owerheidsvlakke te ondersoek. Die name 
Borckenhagen, Schumann, Franzsen, Browne en Croeser het byna al 
huishoudelike name in owerheidskringe geword. Die jongste stappe om finan- 
siële verhoudinge te reël verskyn in die Wet op die Staatspresident se Komitee 
vir Prioriteitsbepaling, 1984 (Wet 119 van 1984) waarin een van die komitee se 
opdragte daarin berus (Art. 3) dat die Staatspresident met advies bedien moet 
word oor die verspreiding van die Republiek se finansiële bronne tussen die 
staat (wat eindelik die sentrale, provinsiale en plaaslik owerhede behels) en die 
private sektor.
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Finansiële verhoudinge ontstaan tussen twee of meer owerheidsvlakke wan- 
neer daar 'n oordrag van geld tussen hulle plaasvind, by wyse van betaling, 
skenking of subsidie, of wanneer daar ’n magtiging deur ’n hoër owerheid aan 
’n laer owerheid verteen word om fondse en gelde te hef of te bestee vir enige 
doel.

Dit kan in enige opsig verklaar word dat alle verhoudinge tussen owerheids- 
instellings finansiële implikasies inhou, en dat owerheidsverhoudinge in wese 
finansiële verhoudinge is, maar hierdie redenasie hou nie heeltemal stand nie, 
en is buitendien steeds slegs kontekstueel.

Die belangrikheid van finansiële verhoudinge tussen owerheidsinstellings 
moet egter nie onderskat word nie. Finansies isen bly ’n vername onderstestuk 
vir regering, maar daar is ’n variasie in die verhoudinge tussen verskillende 
vlakke van regering wat voortspruit uit die besit van verskillende geldbedrae, 
verskillende bedrewenhede in die gebruik van daardie bedrae, en verskillende 
behoeftes wat met die beskikbare bedrae bevredig moet word (Jones, 1980:4).

Vanuit die genoemde verskille spruit ook ’n organisatoriese probleem in 
owerheidsverhoudinge voort. Dit geld veral wanneer die toegekende doelwitte 
van die sentrale owerheid aan laer owerheidsinstellings deur daardie ower- 
heidsinstelings omseil, verander of her-definieër word om hulle in staat te stel 
om hul eie geidentifiseerde doelwitte te bereik. Dit kan daartoe lei dat finan- 
siële verhoudinge tussen hoër en laer owerhede in dwangmaatreëls omskep 
kan word onder bepaalde omstandighede.

Die beperktheid van finansies as middel kan ook daartoe lei dat besondere ver- 
houdinge geskep word tussen owerheidsinstellings. In Brittanje, waar plaaslike 
bestuur swaar leun op ’n verskeidenheid “grants” deur die sentrale regering, 
word plaaslike owerhede gepenaliseer indien hulle voorgeskrewe uitgawes 
oorskry, en bestaan die vrees reeds lankal dat die Britse regering vroeër of later 
selfs sal bepaal vir welke doel plaaslike owerhede gelde sal mag bestee (Byrne, 
1983 : 283). Dit sal natuurlik van plaaslike bestuur in Brittanje ’n blote ver- 
lengstuk van die sentrale regering maak, met ’n ooreenstemmende verandering 
in die bestaande onderlinge verhoudinge.

Uit wat reeds gesê is is dit duidelik dat, in ’n umtêre staat, die sentrale 
owerheid, in wie die politieke oppergesag setel, finansiële en fiskale maatreëls 
kan gebruik om enige graad van verhoudingsintensiteit (kyk par. 4.5) tussen 
homself en enige ander owerheidsinstelling te bewerkstellig. Daarin lê die 
groot krag van finansies, maar dit verskaf nogtans nie voldoende rede om 
owerheidsverhoudinge vanuit slegs ’n finansiële oogpunt te benader nie.
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4.2.4 Normatief-operasionele benadering

Die normatief-operasionele benadering ontleed en beoordeel die totale 
operasionele werklikheid van owerheidsverhoudinge aan die hand van beskik- 
bare en tersaaklike norme, sonder dat die een besondere aspek van 
owerheidsverhoudinge ten koste van 'n ander aspek oor- of onderbeklemtoon 
word. Met ander woorde, indien dit in 'n bepaalde geval nodig gevind word om 
al die generiese funksies en normatiewe faktore van die administratiewe proses 
in te span om ’n verhoudingsituasie daar te stel of te ontleed, dan word dit 
gedoen, net soos dit soms nodig mag blyk om slegs een van die funksies of 
norme vir 'n bepaalde doel by te haal.

Die normatief-operasionele benadering bring natuurlik ook weer eens die 
kwessie van waardes na vore omdat dit ondersoek instel na dit wat behoort te 
wees of wat wenslik is.

Hierdie besondere benadering verleen ruimte vir ondersoeke en ontledings 
wat werklik onmoontlik sou wees met die ander benaderings wat behandel is. 
Laasgenoemde benaderings word egter nie verontagsaam nie, omdat hulle ook 
geldige kriteria bied vir die ontleding van ’n verskynsel wat so wyd en 
gekompliseerd is soos owerheidsverhoudinge.

Uit die aard van die saak dus word die normatief-operasionele benadering in 
hierdie boek gevolg in die behandeling van daardie aspekte van 
owerheidsverhoudinge wat aan ondersoek en analise onderwerp word.

4.3 ’N ONDERSOEKRAAMWERK VIR OWERHEIDSVERHOUDINGE

Daar is in die inleidende paragrawe tot hierdie hoofstuk gemeld dat die neiging 
vandag bestaan om in die studie van owerheidsverhoudinge weg te beweeg van 
gewone konsepsuele gevallestudies en om eerder na ontledingsraamwerke oor 
te gaan.

Hierdie nuwe uitgangspunt veroorsaak dat studie in hierdie verband beweeg in 
’n rigting waar bemoeienis gemaak word met prosesse van interaksie tussen 
owerheidsinstellings, en aan die hand daarvan word aandag vervolgens gegee 
aan besondere aspekte van owerheidsverhoudinge soos hulle in die wissel- 
werking tussen doelwitte en middele manifesteer.

4.3.1 Interafhanklikheid van owerheidsinstellings

Rhodes (1981 : 86) verklaar dat enige owerheidsinstelling in die gewone gang 
van sake van ander owerheidsinstellings afhanklik is vir daardie middele wat 
deur hom benodig word om sy sake mee te bedryf. “Middele” sluit in daardie 
konteks die volgende in:
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(a) Konstitusionele en regsmiddele -  dit wil sê, daardie gebiedende en dis- 
kresionêre magte wat deur ’n hoër owerheid aan ’n laer owerheid toege- 
ken word by wyse van formele regsprosesse of informele reëlings. Daardie 
toekennings stel ook die betrokke owerheidsinstelling in staat om sy eie 
interne hierargiese magsorde op te stel waarmee hy sy gestelde doelwitte 
sal probeer bereik.

(b) Finansiële middele -  dit siuit in alle geldelike ontvangstes, ongeag die 
oorsprong daarvan.

(c) Politieke middele -  dit veronderstel die reg en die vermoë van verkose 
beleidbepalers, op verskillende owerheidsvlakke, om onderling met 
mekaar te kommunikeer oor doelwitbevordering, en om onderling met 
die kieser te onderhandel vir sy ondersteuning. In Suid-Afrika sou hierdie 
bron uitdrukking vind in politieke verhoudinge tussen die sentrale en 
provinsiale owerhede, waarvolgens laasgenoemde, op sterkte van die 
beleidsrigtings van eersgenoemde, steun vir hulself by die kieserkorps kan 
soek.

(d) Inligtingsmiddele -  Hierdie middele spruit byvoorbeeld voort uit direkte 
kontak tussen professionele amptenarekorpse van die verskillende 
owerheidsinstellings -  beide op vertikale en op horisontale vlak. Direkte 
kontak kan op verskeie wyses teweeggebring word, naamlik op amptelike 
grondslag en deur bywoning van kongresse en seminare, waar aangeleent- 
hede van gemeenskaplike belang bespreek kan word. Ag moet geslaan 
word op die feit dat bogenoemde middele gewoonlik nie in isolasie van 
mekaar aangewend sal word nie. By enige interaksie in daardie verband 
tussen owerheidsinstellings sal daar op ’n afwisselende wyse van die 
genoemde middele gebruik gemaak word, ook met inagneming van die 
feit dat die beskikbaarheid van middele aan fluktuering onderworpe kan 
wees.

4.3.2 Doelwitte bepaal middelebehoeftes

Die doelwitte wat vir owerheidsinstellings neergelê word sal bepaal welke 
middele benodig sal word om elk van die betrokke doelwitte te bereik. Vir die 
aangaan van behuisingskemas is byvoorbeeld kapitaal nodig (Rhodes, 1981 : 
102). Finale doelwitte wat vir uitvoering gekies word, word gesien as die pro- 
duk van ’n onderhandelings- en bedingingsproses tussen belangegroepe. 
Waardes wat byvoorbeeld as insette van die gemeenskap oorweeg word, kris- 
talliseer deur middel van waardekeuses en waardeoordeel uit in gemeenskaps- 
waardes wat dan die doelwitte van die instelling word.

Dit mag egter gebeur dat ’n hoër owerheid nie met ’n laer owerheidsinstelling 
se geidentifiseerde doelwitte akkoord gaan nie, en die benodigde middele as 
gevolg hiervan kan weerhou. In daardie geval sal die laer owerheidsinstelling 
met die hoër owerheid moet beding en onderhande! in verband met die 
gestelde doelwitte, sodat daar uiteindelik konsensus tussen die twee instellings
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bereik kan word oor beide die finale aard van die doelwitte en die aard en 
omvang van die middele wat beskikbaar gestel sal word.

Hierdie soort bedinging en onderhandeling sal aan veral twee belangrike voor- 
waardes onderworpe wees. Eerstens sal so ’n onderhandelingsproses beïnvloed 
word deur die resultate van vorige onderhandelings oor ’n dergelik of 
soortgelyke onderwerp, en indien 'n hoër owerheid by 'n vorige geleentheid 
reeds ’n bepaalde doelwit erken of selfs stilswyend goedgekeur het, sal sy dis- 
kresie by nuwe onderhandelings in daardie mate beperk wees (Rhodes, 1981 : 
103).

Tweedens sal die beginsel van die erkenning van die politieke oppergesag 
steeds geldend wees. Die hoër owerheid sal in die geval van enige onderhandel- 
ings in verband met doelwitte of middele in 'n magsposisie verkeer teenoor die 
laer owerheidsinstelling (kyk par. 4.4.3.3).

Elke owerheidsinstelling word in sy aktiwiteite beperk vir sover dit die aan- 
wending van middele vir die bereiking van doelwitte betref. ’n Owerheids- 
instelling kan net soveel doelwitte, of soveel aspekte van doelwitte bereik as 
wat daar middele beskikbaar is. Desgelyke sal sy diskresie in die keuse van 
nuwe doelwitte ook beperk word deur vorige besluite.

’n Implikasie wat inherent is in die interaksie van doelwitte en die aanwending 
van middele vind weerklank in die verkiesingsproses waar, soos in die geval van 
Suid-Afrika, verkiesings elke vyf jaar plaasvind. Kandidate in verkiesings sal in 
hulle manifeste waardekeuses bekendstel om die kiesers te oorreed om vir 
hulle te stem. Selfs al word soveel kandidate met identiese waardekeuses ver- 
kies dat hulle ’n meerderheid in die nuwe raad vorm, sal hulle nogtans gebonde 
wees aan doelwitbesluite van die vorige raad, veral doelwitte wat kontraktuele 
implikasies het. Die nuwe raad kan dan in ’n besonder ongemaklike posisie ver- 
keer vir sover dit sy verhoudinge met uitvoerende instellings en amptenare 
binne die bepaalde instelling betref, en ook vir sover dit sy verhoudinge met sy 
kiesers betref, omdat hy moontlik nie sy verkiesingsbeloftes gestand sal kan 
doen nie.

4.3.3 Diskresie is nie gelyk aan vryheid nie

Daar is reeds heelwat gesê oor diskresie en die besit en uitoefening van dis- 
kresionêre bevoegdhede. ’n Breë vertolking van “diskresie” mag die indruk 
laat dat die besit van diskresie onbeperkte vryheid van besluitneming inhou, en 
dat, omdat diskresie ’n baie belangrike determinant vir die skepping en uitbou- 
ing van owerheidsverhoudinge kan wees, die houer van die diskresionêre 
bevoegdheid derhalwe die dominerende persoonlikheid sal wees in enige 
onderhandelinge ten opsigte van doelwitte of middele. Rhodes (1981 : 105)
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verklaar egter dat daar grade van diskresie bestaan, en dat die graad van dis- 
kresie in besit van hoër en laer owerheidsinstellings bepaal word deur die aard 
van die doelwitte en uiteindelike besluite van elk van die instellings, in ver- 
houding tot hule onderskeie magte, uitgedruk in terme van die besit van mid- 
dele. Hierdie verskil in die graad van diskresie is egter slegs ’n potensiële ver- 
skil indien die beskikbare middele onaangewend is.

Waar dit aanvaar kan word dat die hoër owerheid altyd die groter en 
dominante diskresionêre bevoegdheid sal besit -  gemeet aan sy groter besit van 
middele, in terme van wat “middele” beteken -isd it welook sodat daardie dis- 
kresionêre bevoegdheid ook aan beperkings onderworpe is. Plaaslike bestuur 
in die Republiek, byvoorbeeld, het ’n posisie van sterkte in owerheidswese 
bereik in sodanige mate dat die sentrale owerheid in baie gevalle plaaslike 
bestuur moet raadpleeg voordat besluite oor plaaslike bestuur geneem moet 
word. (Die regering nader byvoorbeeld die VMB vir kommentaar). Dit wil nie 
sê dat hulle wel altyd geraadpleeg word voordat besluite geneem word nie 
(Rhodes, 1981 : 106), maar dit verander nie die feit dat die diskresie van die 
hoër owerheid in daardie mate gebonde is nie.

Uit wat reeds gesê is oor die interafhanklikheid van owerheidsinstellings (vgl. 
ook Wright, 1922 : 5), kan die gevolgtrekking gemaak word dat diskresionêre 
magte, ongeag waar hulle gesetel is, nie opbeperkte vryheid van besluitneming 
en handeling beteken nie, bloot omdat die feit van die interafhanklikheid van 
owerheidsinstellings ’n beperkende invloed op diskresie uitoefen (Rhodes, 
1981 : 108). Dit is ook duidelik dat diskresie nie slegs deur wetgewing neergelê 
word nie, want selfs al word diskresionêre bevoegdhede wetlik aan ’n 
owerheidsinstelling toegeken, sal die graad van uitoefening daarvan beïnvloed 
word deur die beskikbaarheid en beskikbaarstelling van middele. Bowendien 
sal die uitoefening van diskresie relatief meer of minder vryheid van handeling 
impliseer, afhangende daarvan of daar ’n klein of groot aantal 
gemeenskapswaardes (doelwitte) is wat uitgevoer moet word. Wat ookal die 
geval mag wees, is dit duidelik dat die uitoefening van diskresie ’n omstan- 
digheidsinvloed op owerheidsverhoudinge kan uitoefen.

4.4 GROEPERING VAN OWERHEIDSVERHOUDINGE

Tot dusver is die verskynsel “owerheidsverhoudinge” beskou as iets wat met 
owerhede en owerheidsinstellings in die algemeen te doen het. Daar is weinig 
onderskeid getref tussen verhoudinge tussen owerheidsinstellings onderling, 
verhoudinge tussen owerheid en gemeenskap, en verhoudinge binne indi- 
widuele owerheidsinstellings. Wat wel reeds duidelik blyk is dat daar in die ver- 
skynsel owerheidsverhoudinge ’n kompleksiteit van verhoudinge verskuil lê 
wat waarskynlik beter begryp sal kan word indien dit moontlik is om ver- 
houdinge te kategoriseer.
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4.4.1 Basis van indeling

Dit is kwalik moontlik om owerheidsverhoudinge te bestudeer deur ’n poging 
aan te wend om elke soort owerheidsinstelling te ontleed en sodoende sy ver- 
houdinge met ander owerheidsinstellings te beskryf.

Gerieflikheidshalwe word daar gebruik gemaak van drie breë kategorieë van 
owerheidsverhoudinge wat binne die geografiese grense van 'n staat teëgekom 
word, naamlik verhoudinge tussen owerheidsinstellings (interowerheids- 
verhoudinge), verhoudinge binne owerheidsinstellings (intra-owerheids- 
verhoudinge) en verhoudinge tussen owerheidsinstellings en die gemeenskap 
(ekstra-owerheidsverhoudinge) (vgl. Adlem & Du Pisani, 1982 : 42).

Omdat daar verskillende owerheidsvlakke bestaan sal daar uit die aard van die 
saak in die geval van interowerheidsverhoudinge vertikale verhoudinge voor- 
kom, en omdat daar gelykvlakkige owerhede bestaan, sal interowerheids- 
verhoudinge ook horisontale verhoudinge inhou. Dieselfde geld in die geval 
van intra-owerheidsverhoudinge, waar daar ook beide vertikale en horisontale 
verhoudinge voorkom.

'n Vierde kategorie verhoudinge, naamlik die tussen state, word, anders as die 
drie genoemde kategorieë, gekenmerk deur ’n afwesigheid van dwang in enige 
verhoudingsituasie, hoewel in daardie geval ook van interowerheids- 
verhoudinge gepraat kan word. Die ontleding en behandeling van interstaat- 
like verhoudinge het egter ook ander dimensies (en ’n besondere betekenis vir 
Suid-Afrika). Hierdie aangeleentheid word in ’n latere hoofstuk afsonderlik 
behandel).

4.4.2 Menslike faktor in owerheidsverhoudinge

Daar is in die voorgaande hoofstukke deurgaans verwys na verhoudinge tussen 
owerheidsinstellings asof hierdie instellings beskik oor denkprosesse en die 
vermoë om onderlinge verhoudinge te skep.

Streng gesproke kan daar geen “verhoudinge” tussen owerheidsinstellings as 
sodanig wees nie, omdat hulle nie “lewende” liggame is wat verhoudinge kan 
aanknoop nie (Wright, 1982 : 11). Owerheidsinstellings is slegs die wetlik 
geskepte raamwerke waarbinne en waartussen owerheidsverhoudinge plaas- 
vind, en die verhoudinge as sodanig word vir alle praktiese doeleindes geskep 
en voortgesit ingevolge sodanige wetsvoorskrifte as wat daar in die tersaaklike 
wetgewing mag voorkom. Die handeling en gedragsrigtings van mense oefen 
egter ’n aansienlike invloed uit op die verhoudinge, en is waarskynlik ook soms 
die ware kern daarvan.
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Soos reeds in die inleidende hoofstuk vermeld is, is die studie van 
owerheidsverhoudinge nie ’n studie van menslike gedrag as sodanig nie. Die 
mens as owerheidspersoon is slegs die katalisator wat owerheidsinstelling aan 
owerheidsinstelling koppel, binne spesifieke riglyne wat deur die wetgewer 
daargestel is. Wanneer die verskynsel “owerheidsverhoudinge” derhalwe 
onder behandeling is, word dit vir alle praktiese doeleindes beskou as ver- 
houdinge tussen owerheidsinstellings.

Omdat die teenwoordigheid van politieke ampsdraers en amptenare egter ’n 
bepalende invloed op die kwaliteit van owerheidsverhoudinge kan uitoefen, en 
omdat die handelinge van mense ’n bydrae kan lewer tot die kompleksiteit van 
die onderwerp, word aandag kortliks gegee aan die menslike faktor in 
owerheidsverhoudinge.

4.4.2.1 Wie is die “mense”?

Die mense in owerheidsverhoudinge, wat op ’n sinvolle of onsinvolle wyse 
daardie verhoudinge kan beinvloed, is veral die ministers (die politieke 
ampsbekleërs) en die amptenary, in besonder diegene wat leidinggewende 
posisies in die owerheidswese beklee. Heclo en Wildavsky (1981 : 2) verklaar 
in hierdie verband dat die politieke lewe in hoë regeringskringe in Brittanje so 
’n hoogs geintegreerde politieke-administratiewe geheel geword het, dat 
ministers en beamptes onder die versamelnaam “political administrators” 
aangedui word, veral wanneer dit spesifieke aspekte van verhoudinge tussen 
owerheidsinstellings betref.

Dit mag wel so wees dat Heclo en Wildavsky grond vir hul bewering ten opsigte 
van toestande in Brittanje mag hê, maar in Suid-Afrika is ministers politieke 
ampsbekleërs en departementshoofde uitvoerende beamptes. Oorvleueling 
kan egter wel in ’n mate voorkom sodat die minister in administrasie betrokke 
kan raak en die beampte in die politiek. Trouens, dit is ’n vereiste dat ’n uit- 
voerende beampte op die hoogte met die politieke strominge in ’n land moet 
wees, omdat gemeenskapswaardes juis ook uit politieke konfliksituasies 
geidentifiseer kan word. Die rol van hierdie owerheidspersone in owerheids- 
verhoudinge word kortliks bespreek.

4.4.2.2 Owerheidspersoon en owerheidsverhoudinge

Deur die konstitusie en ander wetgewing word ’n omvattende owerheidstruk- 
tuur daargestel, deur middel waarvan die doel van die staat, naamlik die 
bevordering van die algemene welsyn van die gemeenskap, nagestrewe word. 
Voorsiening word ook gemaak vir ander middele (beleidsbesluite, fondse, per- 
soneel, proseduriële reëlings) sodat elke owerheidsinstelling binne die wetlike 
struktuur behoorlik kan funksioneer. Figuurlik gesproke kan daar gesê word 
dat die masjinerie nou voorsien is (naamlik die struktuur) en ook die brandstof
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(die middele). Dit is hier waar die owerheidspersoon (die minister en die 
departementshoof) se taak begin. Met die gegewe struktuur tot sy beskikking, 
tesame met al die magtigings en middele, is dit sy taak om die masjien aan te 
skakel en in werkende toestand te bring en te hou sodat die doelwitte van sy eie 
besondere owerheidsinstelling bereik kan word.

Die geleenthede vir die skepping en voortsetting van verhoudinge deur ower- 
heidspersone is byna legio, maar dit is ook duidelik dat hul rol slegs die kwaliteit 
van die verhoudinge kan beïnvloed, omdat die organisatoriese strukture 
gegewe is (deur wetgewing) en nie deur ministers of beamptes as indiwidue ver- 
ander kan word nie.

Afgesien van stappe tot doeltreffendheidsbevordering kan owerheidspersone 
die kwaliteit ook beïnvloed deur te beding en te onderhandel vir 'n maksimum 
gedeelte van die totale hoeveelheid beskikbare middele (sien par. 4.3.1) wat as 
noodsaaklik beskou word vir die funksionering van hul onderskeie owerheids- 
instellings.

Binne die genoemde raamwerk van owerheidsverhoudinge het ’n minister en 'n 
departementshoof 'n vierledige taak waardeur hy die doelstellings van sy ower- 
heidsinstelling moet bevorder, naamlik -

(a) Eerstens het hy ’n baie belangrike koórdineringsfunksie (vgl. par. 
2.3.6.6). Die kabinet, wat uit die diensdoende ministers bestaan, verleen 
aan die indiwiduele ministers die geleentheid om, deur koórdinering van 
die werksaamhede van hul onderskeie departemente met die van ander 
departemente, doeltreffendheid en die kwaiiteit van die interverhoudinge 
te bevorder. Hierdie koórdineringsaksie verhoed ook dat twee ministers, 
elkeen gemoeid met die bevordering van die doelstellings van sy eie 
departement, verklaringe uitreik wat moontlik botsende voornemens 
inhou. Dit is juis ook die taak van die minister om die interne 
werksaamhede van ’n departement te koórdineer, en veral hier is gesonde 
verhoudinge tussen die minister, die departementshoof en die res van die 
amptenary van belang. Maar die belangrikste aspek is die verhouding 
tussen die minister en sy departementshoof. Dit is noodsaaklik dat hul 
onderskeie handelinge en uitsprake altoos gekoórdineer moet wees.

(b) Die minister en die hoofamptenaar het die taak om te beding en te 
onderhandel vir ’n regmatige deel van die beskikbare middele vir die 
owerheidsinstelling waarby hulle besondere belang het. Hier veral sal dip- 
lomasie en oortuigingsvermoë ’n aansienlike rol speel (Rhodes, 1981 : 82) 
omdat ander ministers en hoofamptenare met dieselfde taak besig is ten 
opsigte van hul eie owerheidsinstellings. Die uiteindelike finale toeken- 
ning van middele sal bepaal of alle of slegs bepaalde doelwitte van elke
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owerheidsinstelling bevorder sal kan word, en dit sal gevolglik ook ’n 
bepaalde invloed uitoefen op die verhoudinge tussen ministers en die 
gemeenskap.

(c) Die minister en die hoofamptenaar moet elkeen binne die raamwerk van 
sy onderskeie politieke or administratiewe taak met sorg die waardevoor- 
keure van die gemeenskap identifiseer en implementeer. Omdat dit voor 
die hand liggend is dat alle gemeenskapswaardes nie uitgevoer kan word 
nie (weens ’n gebrek aan middele, byvoorbeeld) en omdat daar asgevolg 
daarvan ontevredenheid en selfs konfliksituasies mag ontstaan, is dit ook 
die taak van die minister en die hoofamptenaar om konflik of potensiële 
konfliksituasies te identifiseer, en om alles moontlik te doen om hierdie 
situasies te besleg. As konfliksituasies sou ontstaan en toegelaat word om 
te ontwikkel, kan dit ernstige gevolge inhou vir verhoudinge in enigeen, of 
in al drie van die genoemde intra-, inter- en ekstraverhoudingskategorieë, 
afhangende van die omstandighede van elke besondere geval.

(d) Dit is in die laaste plek ook die taak, en tewens die plig, van elke politieke 
ampsbekleër en amptenaar om sy onderskeie werksaamhede te verrig 
binne die raamwerk van die norme wat reeds behandel is, naamlik 
politieke oppergesag, openbare aanspreeklikheid, doeltreffendheid, die 
vereistes van die Administratiefreg, en die eerbiediging van die geiden- 
tifiseerde gemeenskapswaardes. Hierdie vereiste bestaan veral daarin dat 
die genoemde norme ’n fundamentele invloed kan uitoefen op die 
kwaliteit van verhoudinge in alle omstandighede.

Met hierdie agtergrond, naamlik ’n insig in die wesenlike rol wat politieke 
ampsbekleërs en amptenare, veral in kwalitatiewe sin, in owerheidsver- 
houdinge speel, kan daar oorgegaan word tot behandeling van die drie geiden- 
tifiseerde kategorieë van owerheidsverhoudinge, naamlik interowerheids- 
verhoudinge, intra-owerheidsverhoudinge en ekstra-owerheidsverhoudinge. 
Hierdie aspek van die studie van die onderwerp word doelbewus eers in hierdie 
stadium behandel, omdat daar nou in die behandeling van hierdie kategorieë 
steeds in gedagte gehou sal word dat owerheidsverhoudinge plaasvind binne 
die raamwerke van dit wat reeds behandel is, naamlik die administratiewe pro- 
ses (met sy generiese funksies), die norme, die interafhankheid van owerheids- 
instellings en die rol van die politieke ampsbekleërs en amptenare.

4.4.3 Interowerheidsverhoudinge

Soos die woord aandui, handel interowerheidsverhoudinge oor verhoudinge 
tussen owerheidsinstellings onderling. Die wetlike raamwerk waarin hierdie 
verhoudinge plaasvind word neergelê in die Grondwet, of in ander wetgewing 
waarvolgens owerheidsinstellings vir bepaalde doeleindes geskep word. Die 
betrokke wetgewing dui ook die hierargiese plasing van owerheidsinstellings
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aan. Volgens die 1961-Grondwet van die Republiek word daar byvoorbeeld 
voorsiening gemaak vir die sentrale owerheid, provinsiale owerhede en plaas- 
like owerhede, in daardie hierargiese volgorde. Die 1983-Grondwet, weer, het 
'n aansienlike wysiging aangebring in die konstitusionele owerheidstruktuur. 
Deur die skepping van nuwe verhoudinge, regeringsvlakke en aangeleenthede 
wat daarmee gepaard gaan, is aangeleenthede van fundamentele belang vir 
toekomstige verhoudinge in Suid-Afrika daargestel. Vanweë die uitgebreid- 
heid en kompleksiteit van die veranderings, en veral ook vanweë die feit dat ’n 
etniese basis vir die eerste keer in ’n Suid-Afrikaanse grondwet beliggaam 
word, word 'n afsonderlike hoofstuk daaraan gewy (Hoofstuk ses).

Interowerheidsverhoudinge vind plaas tussen die verskillende geskepte ower- 
heidsinstellings, op sowel 'n vertikale as ’n horisontale basis, en elke soort word 
kortliks bespreek.

4.4.3.1 Vertikale interowerheidsverhoudinge

Vertikale interowerheidsverhoudinge vind plaas tussen owerheidsinstellings 
op verskillende vlakke van regering. Soos die posisie in Suid-Afrika tans 
bestaan, verteenwoordig dit verhoudinge tussen die sentrale, provinsiale en 
plaaslik owerhede. (Provinsiale owerhede word moontlik in 1986 afgeskaf). ’n 
Uitstaande kenmerk van hierdie soort verhoudinge is dat die besit van mag van 
deurslaggewende belang is. Die sentrale owerheid staan hierargies in ’n mags- 
posisie teenoor sowel die provinsiale as die plaaslike owerheidsinstellings, 
terwyl die provinsiale owerhede hierargies in ’n magsposisie teenoor plaaslike 
owerheidsinstellings staan. Die gevolg hiervan is dat die hierargies onder- 
geskikte owerheidsinstellings in ’n aansienlike mate in ’n situasie van 
afhanklikheid teenoor die hoër owerhede verkeer (Regan, 1982 : 52) veral ten 
opsigte van daardie middele wat nodig is vir die bereiking van hul onderskeie 
doelstellings.

Hierdie feit beperk dan ook die ondergeskikte owerheidsinstellings se diskresie 
vir sover dit die keuse van gemeenskapswaardes vir implementering betref. Dit 
is egter ook waar dat daar nie slegs ’n toestand van afíianklikheid tussen hoër 
en laer owerheidsinstellings bestaan nie, maar dat daar in ’n mate ook ’n 
toestand van interafhanklikheid bestaan, soos reeds verduidelik is (vgl. par. 
4.3.1), wat veral aan elke ondergeskikte owerheidsvlak ’n beperkte magsbesit 
gee vir sover dit bedinging en onderhandeling betref.

Dit is vanweë die verskillende strukturele raamwerke in unitêre en federale 
state dat verhoudinge tussen verskillende regeringsvlakke in die onderskeie 
staatsvorme aansienlik van mekaar kan verskil. Verdere aandag word in 'n 
latere hoofstuk aan die betrokke twee staatsvorme gegee.
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4.4.3.2 Horisontale interowerheidsverhoudinge

Horisontale interowerheidsverhoudinge kom voor tussen owerheidsinstellings 
wat op ’n bepaalde owerheidsvlak verkeer. In Suid-Afrika het hierdie toestand 
op provinsiale vlak voorgekom met vier provinsiale owerhede, en kom dit 
steeds voor op plaaslike owerheidsvlak, met sy meer as 600 plaaslike 
owerhede, hoewel daar tog wetlike differensiëring bestaan. In Transvaal, 
byvoorbeeld, is daar vier groepe plaaslike owerhede (uitgesonderd die Trans- 
vaalse Buitestedelike Raad), naamlik grootstadsrade (Johannesburg, Pretoria, 
Germiston en Roodepoort), stadsrade, dorpsrade en gesondheidskomitees.

Verhoudinge tussen gelykvlakkige owerhede verskil in ’n aansienlike mate van 
verhoudinge tussen owerhede op die vertikale vlak. In die eerste plek isdie for- 
mele magsbegrip afwesig. Die woord ‘formeel’ word opsetlik gebruik omdat 
daar, in die geval van plaaslike owerhede, byvoorbeeld, tog ’n magsbasis sal 
wees in die geval van verhoudinge tussen ’n groot plaaslike owerheid en ’n 
kleiner een, al sou die magsbasis slegs in intimidasie van die grotere teenoor die 
kleinere setel (vgl. 4.4.3.3).

In die tweede plek behoort daar geen relatiewe verskil in die onderskeie 
bedingings- en onderhandelingsmate van gelykvlakkige owerhede te wees nie, 
omdat bedinging en onderhandeling vir benodigde middele op die basis van die 
behoefte aan die middele deur elke owerheidsinstelling sal geskied. Nogtans 
moet daar, soos reeds voorheen gemeld, ag geslaan word op die kwaliteit van 
die bedinging en die onderhandeling.

In die derde plek sal interafhanklikheid van owerheidsinstellings, net soos in 
die geval van vertikale owerheidsverhoudinge, ook in die geval van horisontale 
owerheidsverhoudinge teenwoordig wees, maar die aard van interafhanklik- 
heid sal verskil ooreenkomstig die middele wat onderling benodig word. In die 
geval van vertikale verhoudinge sal middele soos beleidsbesluite en finansies 
(vgl. par. 4.3.1) ter sprake wees, terwyl inligting en fisiese hulpverlening 
waarskynlik belangrike middele in horisontale verhoudinge sal wees. Plaaslike 
owerhede sal byvoorbeeld by munisipale seminare en kongresse inligting kan 
uitruil, en hulle sal in hul alledaagse kontak met mekaar ook ooreenkomste vir 
onderlinge hulpverlening kan aangaan, soos vir die voorsiening van riolerings- 
en brandweer- en verkeersdienste.

4.4.3.3 “Owerheidsafstand” in interowerheidsverhoudinge

In ’n betekenisvolle benadering tot ’n besondere aspek van interowerheids- 
verhoudinge stel David Regan dit as hipotese dat die “omvang” van ’n 
owerheidsinstelling sy verhoudinge met instellings op beide die vertikale en 
horisontale owerheidsvlakke kan beïnvloed (Regan, 1982 : 58). Sy hipotese 
berus op die volgende aannames en veronderstellings:
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Die “omvang” van 'n owerheidsinstelling kan gemeet word aan die relatiewe 
omvang van sy geografiese gebied, sy bevolkingsgetal, en sy beskikbare finan- 
siële middele in verhouding tot ander owerheidsinstellings. Dit is vir analitiese 
doeleindes verkieslik om steeds relatiewe omvang as faktor te gebruik, omdat 
dit persepsueel die “omvang” sal wees waarna verwys sal word wanneer ver- 
skillende owerheidsinstellings met mekaar vergelyk word.

Regan doen vervoigens aan die hand dat die begrip ‘owerheidsafstand’ 
(governmental distance) gebruik word om die relatiewe verskil in omvang van 
owerheidsinstellings aan te dui.

Besondere manifestasies doen hulself voor wanneer owerheidsafstand by die 
ontleding van owerheidsverhoudinge betrek word. Wanneer twee owerheids- 
instellings, wat in ’n hierargies vertikale verhouding teenoor mekaar staan, vir 
middele of gunste onderhandel of beding om een of ander voordeel te bekom, 
sal samewerking volgens Regan aangehelp word waar daar 'n groot owerheids- 
afstand bestaan, en sal dit gestrem word in die geval van ’n klein owerheid- 
safstand.

In die geval van owerheidsinstellings wat hierargies horisontaal teenoor 
mekaar verkeer, sal ’n groot owerheidsafstand ’n stremmende uitwerking hê, 
terwyl ’n klein owerheidsafstand samewerking sal bevorder.

Regan (1982 : 58) verklaar hierdie verskynsels soos volg: ’n Groot owerheids- 
afstand tussen instellings op die horisontale vlak sal neig om versigtigheid by 
die politieke ampsbekleërs en amptenare van die klein instelling te wek wan- 
neer hul met hul eweknieë in die groot instelling onderhandel, omdat daar ’n 
verborge vrees vir oorheersing by die klein instelling mag bestaan. Daar mag 
selfs 'n gevoel van bedreiging bestaan by die kleiner instelling, wat die onwillig- 
heid om saam te werk verder kan vergroot. Waar die owerheidsafstand tussen 
horisontale owerheidsinstellings klein is, sal hierdie inhibisies waarskynlik nie 
by enigeen van die onderskeie instellings bestaan nie.

In die geval van vertikale owerheidsinstellings verklaar Regan dat, waar die 
owerheidsafstand klein is, die neiging by die politieke ampsbekleërs en ampte- 
nare van die laervlakinstelling sal bestaan om beswaard en gegrief te voel oor 
die dominerende posisie van die hoërvlak-instelling. Die laer instelling sou 
selfs verkies om sy eie gang te gaan eerder as om met die hoër instelling saam 
te werk. Waar die owerheidsafstand in die geval van vertikale instellings groot 
is, verkeer die laervlak-instelling nietemin onder geen illusies oor die 
“grootheid” van die hoër instelling nie, met die gevolg dat die laervlak-instel- 
ling geen probleme het om met die hoërvlak-instelling saam te werk nie.

’n Besondere interessante aspek van Regan se owerheidsafstandsteorie is die 
feit dat dit waarskynlik vir die eerste keer ’n raamwerk skep waarin wetlik-
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geskepte owerheidstrukture op sowel vertikale as horisontale vlak 
ineenskakeling vind met diensdoende persone in die onderskeie owerheids- 
instellings, naamlik die politieke ampsbekleërs en die leidinggewende ampte- 
nare. ’n Probleem by die studie van owerheidsverhoudinge het nog steeds 
daarin bestaan dat formeel geskepte owerheidstrukture in hierargiese 
gesagsverhoudinge teenoor mekaar geplaas word deur middel van wetsvoor- 
skrifte. Die onderskeie benaderings tot die studie van owerheidsverhoudinge 
wat in hierdie hoofstuk behandel is, is vir ’n gedeelte regsinstitusioneel 
ingestel, met die gevolg dat mense en menslike gedrag bykans geen plek daarin 
het nie. Regan verklaar self (Regan, 1982 : 51) dat die kern van sy konsepsie 
daarin bestaan dat hy formele owerheidstrukturering met die menslike 
gedragsfaktor koppel.

Die teoretiese grondslae van owerheidsafstand behoort ’n wye toepassingsveld 
in Suid-Afrika te vind, waar uiterstes van omvang byvoorbeeld op plaaslike 
owerheidsvlak teëgekom word, vanaf ’n stad soos Johannesburg, met meer as 
’n miljoen inwoners en ’n jaarlikse begroting wat selfs groter is as die van die 
hoërvlak provinsiale owerhede, tot by die kleinste plattelandse dorpies met 
enkele honderde inwoners en jammerlike klein jaarlikse begrotings. Ower- 
heidsafstande wat wissel tussen baie groot en baie klein is derhalwe in Suid- 
Afrika aanwesig.

Die vraag ontstaan of Regan se teorie korreiasie sal vind met die praktyk indien 
die resultate van bedingings- en onderhandelingsaktiwiteite van owerheids- 
instellings in Suid-Afrika, op beide die horisontale en vertikale vlak, nagevors 
sou kon word. Die aanduidings is dat daar wel ’n hoë korrelasie moet wees, met 
’n belangrike voorbehoud.

By die 1981-kongres van die Instituut van Stadsklerke te Bloemfontein 
(Instituut, 1981 : 253-275) is ’n paneelbespreking gelei oor die probleme van 
kleiner plaaslike owerhede. ’n Aspek wat in daardie besprekings voorgekom 
het wat nie direk deur Regan behandel word nie, is die feit dat daar in die geval 
van owerheidsinstellings met ’n groot owerheidsomvang in die algemeen ’n 
groter mate van professionalisasie voorkom by die politieke ampsbekleërs, en 
by die amptenare, as in die geval van instellings met ’n kleiner owerheids- 
omvang. Die redes hiervoor lê daarin dat by groter instellings die voordele van 
spesialisasie en hoë besoldiging bestaan wat by klein instellings afwesig is. 
Hierdie verskynsel maak ’n aansienlike bykomende bydrae tot die probleme 
van owerheidsafstand.

Regan se teorie identifiseer drie faktore in die berekening van owerheids- 
omvang, naamlik bevolking, geografiese grootte en finansies. Met inagneming 
van die probleme wat by die genoemde kongresbesprekings van die Instituut 
van Stadsklerke uitgekristalliseer het, kan daar derhalwe waarskynlik ’n vierde 
faktor by Regan se drie strukturele faktore gevoeg word, naamlik professiona-
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lisme. Dit behoort 'n verdere bydrae te maak tot die konsepsie van owerheids- 
omvang en die invloed daarvan op interowerheidsverhoudinge.

Dit is moeilik om enige nadelige gevolge wat uit ’n groot owerheidsafstand 
voortvloei te verminder, omdat die “afstand” deur feite bepaal word (bevolk- 
ing, finansies ens). Deur regulering en wetgewing kan ’n kleiner owerheids- 
instelling egter teen ’n grotere beskerm word. ’n Resente voorbeeld van hierdie 
aard kom voor in die Wet op Streekdiensterade, 1985 (Wet 109 van 1985). 
Ooreenkomstig artikel 9(2) van die Wet word bepaal dat, indien daar meer as 
twee plaaslike liggame in ’n streek is, geeneen van die liggame meer as 50% van 
die totale aantal stemme in ’n raad mag hê nie. Hierdeur word die “afstand" 
tussen ’n grotere en kleineres verminder.

4.4.4 Intra-owerheidsverhoudinge

Soos die voorvoegsel “intra-” aandui, word hierdie bespreking gevoer oor 
amptelike verhoudinge binne owerheidsinstellings. Strukture binne ower- 
heidsinstellings kan deur formele wetgewing geskep word, maar daar bestaan 
ook ’n aansienlike mate van diskresie aan owerheidsinstellings wat, binne 
bepaalde perke en na goeddunke, bykomende instellings binne die wetlike 
instellings kan skep. Munisipale wetgewing (vgl. die Ordonnansie op Plaaslike 
Bestuur, Transvaal, 1939 -  Ordonnansie 17 van 1939) bevat byvoorbeeld 
bepalinge wat dit verpligtejid maak dat daar ’n stadsraad vir elke plaaslike 
owerheidsinstelling moet wees, asook bepaalde komitees (soos die bestuurs- 
komitee in Transvaal). Voorskrifte vir die verkiesing van die raad en die 
benoeming van komitees verskyn gewoonlik ook in die betrokke wetgewing. 
gewing.

Op sentrale owerheidsvlak maak die 1983-Grondwet voorsiening vir die 
benoeming van ’n staatspresident (art. 6), ’n wetgewende gesag(art. 30), ’n uit- 
voerende gesag (art. 19), ’n regsprekende gesag (art. 68) en ’n presidentsraad 
(art. 70).

Vir sover dit die verdere daarstelling van ’n interne struktuur betref word daar 
in die tersaaklike wetgewing slegs algemene riglyne verstrek, en staan dit dit 
staatspresident op sentrale vlak en die stadsraad op plaaslike vlak vry om 
soveel staats- of munisipale departemente te skep as wat onder bepaalde 
omstandighede nodig en wenslik mag blyk.

Net soos in die geval van interowerheidsverhoudinge, word daar by owerheids- 
instellings in die geval van intra-owerheidsverhoudinge ook ’n vertikale en 
horisontale gesagslyn aangetref.

Geeneen van die betrokke indiwidue en instellings binne ’n bepaalde 
owerheidsinstelling kan onafhanklik en sonder inagneming van die funksies en
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aktiwiteite van die ander sy werksaamhede uitvoer nie, en daar ontstaan der- 
halwe ’n uitgebreide netwerk van interafhanklike vertikale en horisontale ver- 
houdinge binne ’n bepaalde owerheidsinstelling.

Vertikale en horisontale verhoudinge word vervolgens afsonderlik behandel, 
maar dit moet'steeds in gedagte gehou word dat die skeiding in die praktyk 
nooit absoluut kan wees nie -  die aard en kompleksiteit van die verhoudinge 
binne ’n instelling maak dit onmoontlik.

Dit sou uit die aard van die saak nie moontlik wees om intra-owerheids- 
verhoudinge in elk van die groot aantal owerheidsinstellings in Suid-Afrika in 
behandeling te neem nie, en daar word derhalwe slegs algemene faktore wat 
verhoudinge binne instellings kan beïnvloed in ag geneem. In die geval van 
Suid-Afrika word die hele vraagstuk van verhoudinge soos dit deur die nuwe 
grondwetlike veranderinge manifesteer in elk geval afsonderlik in Hoofstuk 6 
in oënskou geneem.

4.4.4.1 Vertikale intra-owerheidsverhoudinge

Instellings en individue binne ’n bepaalde owerheidsinstelling word in ’n ver- 
tikale hierargiese gesagstuktuur ingedeel. Op sentrale owerheidsvlak sal dit in 
die volgorde staatspresident -  wetgewer -  kabinetsminister -  departement 
wees, terwyl die gesagsorde in ’n plaaslike owerheid byvoorbeeld stadsraad -  
komitee -  stadsklerk -  departement sal wees.

'n Vertikale hierargiese gesagstruktuur is veral nodig om gesagslyne te bevestig 
en om aanspreeklikheids- en verantwoordelikheidspunte te bepaal (wie is 
aanspreeklik of verantwoordelik vir wat). Hierdie vertikale gesagslyne is ook 
nodig omdat daar gewoonlik binne ’n owerheidsinstelling ’n uitgebreide stelsel 
van delegering van magte bestaan.

Die beheermeganisme wat nodig is om te verseker dat die beleid en besluite 
van die hoër gesag uitgevoer word, en dat die middele wat beskikbaar gestel 
word (fondse, personeel) vir die bereiking van doelwitte doeltreffend 
aangewend word, word ook deur ’n vertikale gesagsindeling vergemaklik.

Daar moet ook ag geslaan word op die feit dat individuele persone op die 
onderskeie hierargiese vlakke ook in besondere verhoudinge teenoor mekaar 
staan. ’n Goeie voorbeeld is die gesagsverhouding tussen ’n minister en sy 
departementshoof, wat in ’n besondere intieme verhouding teenoor mekaar 
staan. Nuwe wetgewing wat betrekking het op departementshoofde van sen- 
trale staatsdepartemente kan ’n besondere invloed op verhoudinge tussen die 
minister en departementshoof uitoefen. Ingevolge die voorskrifte van die 
Staatsdienswet, 1984 (Wet 111 van 1984) word departementshoofde nou op ’n 
kontraktuele basis deur ministers aangestel (art. 11). Hierdie stelsel hou
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implikasies in vvat sterk herinner aan die buitstelsei (spoils system) van die 
VSA, waar senior departementele aanstellings politieke aanstellings is 
(Cloete, 1982 : 71). Die gevolg hiervan kan wees dat ’n departementshoof, ter 
wille van sy seifbehoud, altyd na die pype van sy minister sal dans. Die ver- 
houding tussen die minister en die departementshoof kan dus in ’n gedwonge 
verhouding ontwikkei.

In plaaslike owerheidsdiens staan die stadsklerk, as die hoof uitvoerende en 
administratiewe beampte van die stadsraad, amptelik in ’n vertikale 
gesagsverhouding wat tegelykertyd na bo en na onder strek. Na bo staan hy in 
'n ondergeskikte gesagsverhouding teenoor (in Transvaal) die bestuurs- 
komitee, aan wie hy verantwoording verskuldig is vir die koórdinasie en die 
administrasie van die raad se werksaamhede (Ord. 40 van 1960, art. 63). Na 
onder staan hy in ’n hierargiese gesagsverhouding teenoor die departements- 
hoofde wat deur hom na die bestuurskomitee werk (Ord. 40 van 1960, art. 62). 
Dit is vanselfsprekend dat hy in ’n besondere verantwoordelike posisie verkeer 
as ’n uitvoerende skakelamptenaar wat die vertikale verhoudinge in sy instel- 
ling na bo en na onder in stand moet hou, terwyl hy terselfdertyd ook die 
horisontale verhoudinge, naamlik tussen die onderskeie munisipale departe- 
mente, moet koórdineer.

4.4.4.2 Horisontale intra-owerheidsverhoudinge

Horisontale verhoudinge binne owerheidsinstellings geskied tussen instellings 
wat gelykvlakkig met mekaar funksioneer. In die geval van die sentrale 
owerheid en plaaslike owerhede beteken die woord ‘instellings’ die verskil- 
lende funksionele uitvoerende departemente wat daargestel is om elkeen sy eie 
bydrae te maak tot die bereiking van die doelwitte van elke instelling, en kan 
daarderhalwe na hierdie departemente asuitvoerende instellings verwys word.

In die geval van die sentrale owerheid is dit nie so maklik om die setel van die 
horisontale verhoudinge tussen departemente te identifiseer nie, omdat die 
departementshoof nie vir alle praktiese doeleindes die “hoof ’ van sy departe- 
ment is nie, maar dat daardie titel inderdaad die betrokke minister toekom. Dit 
is waarom daar ’n mate van begrip kan wees met Heclo en Wildavsky se siening 
waarna reeds verwys is (vgl. par. 4.4.2.1), naamlik dat, vanweë die integre- 
rende aard van die politieke-administratiewe lewe in Brittanje, dit moontlik 
geriefliker is om na ministers en departementshoofde onder die versamelnaam 
“political administrators” te verwys.

In die Grondwet van Suid-Afrika word ministers aangestel om hul onderskeie 
staatsdepartement te administreer (art. 20) en dit word aanvaar dat die minis- 
ters die hoofde van die onderskeie departemente is, maar dat hulle ten opsigte 
van die administratiewe aspekte baie swaar leun op die hoofamptenare. 
Laasgenoemde persone moet in elk geval hul ministers adviseer oor aan-
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geleenthede wat oor die breë raamwerk van die administratiewe proses strek 
(naamlik beleid, personeel, organisering, finansies, prosedures, beheer).

Horisontale verhoudinge tussen departemente van die staatsdiens setel dus vir 
alle praktiese doeleindes formeel binne die kabinet tussen die onderskeie 
ministers (De Crespigny, 1972 : 34). Dit wil egter nie sê dat daar geen horison- 
tale verhoudinge tussen departemente op ’n laer vlak bestaan nie, aangesien 
daar op ’n gereelde basis samesprekings oor gemeenskaplike aangeleenthede 
tussen departemente plaasvind, byvoorbeeld as ondersoekkomitees. ’n 
Onlangse voorbeeld is die van die Browne-komitee (Suid-Afrika, 1980) waar 
die komitee, wat ondersoek ingestel het na die finansies van plaasiike 
owerhede in Suid-Afrika, bestaan het uit Dr. G. W.G. Browne, Sekretaris vir 
Finansies; Mnr. W.G. Schickerling, Ouditeur-Generaal; Mnr. D. Odendaal, 
Sekretaris vir Doeane en Aksyns en Dr. J.C. du Plessis, Adjunk-Goewerneur, 
Suid-Afrikaanse Reserwebank.

In plaaslike bestuur is die horisontale verhoudingsituasie anders as in die geval 
van die staatsdiens. Hier word die koórdineringstaak tussen departemente 
primêr deur die stadsklerk verrig, waarna departementele aangeleenthede ver- 
tikaal opbeweeg na die bestuurskomitee (in Transvaal) wat as finale koór- 
dinerende instelling funksioneer voordat aangeleenthede aan die raad voor- 
gelê word.

Horisontale verhoudinge tussen departemente vind ook soos in die geval van 
die staatsdiens op ’n besprekingsvlak plaas, maar hul verhoudinge tot mekaar 
lê veral ook in die taak van die onderskeie departemente om te beding en te 
onderbandel vir ’n maksimum aandeel in die beskikbare middele vir die bereik- 
ing van hul onderskeie doelwitte. Dit bly egter ’n feit dat, selfs in die proses van 
bedinging en onderhandeling, departemente nogtans ook die onderlinge 
bestaansreg van elke departement in ag neem, en dat elke afsonderlike 
departement ’n onontbeerlike bydrae lewer tot bereiking van die doelwitte van 
die staat of van die plaaslike owerheid.

4.4.5 Ekstra-owerheidsverhoudinge

Omdat owerheidsinstellings hul onderskeie bydraes maak tot die bevordering 
van die algemene welsyn van die gemeenskap, en omdat dit as ’n normatiewe 
faktor gestel word dat gemeenskapswaardes eerbiedig moet word, kan daar 
aanvaar word dat owerheidsinstellings op ’n verskeidenheid van wyses in ver- 
houdinge met verskillende assosiasievorme van lede van die publiek betrek sal 
word. Op daardie wyse kan eksterne deelnemers ook ’n invloed uitoefen op 
aktiwiteite van owerheidsinstellings en op owerheidsverhoudinge in die alge- 
meen. Hierdie aktiwiteite dek ’n wye veld. Dit kan wissel van owerheids- 
betrokkenheid in mediese hulpdienste vir die gemeenskap tot by 
gekompliseerde fiskale verhoudinge tussen die sentrale owerheid en die
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private sektor, soos verteenwoordig deur die georganiseerde handel en nywer- 
heid. Dit kan ook aangeleenthede insluit soos welsynsdienste, behuising, land- 
bou. onderwys, gesondheid, natuurbewaring, vervoer, sport, godsdiens en 
enige ander denkbare aspekte waarby owerheidsinstellings en die private sek- 
tor gesamentlik betrokke kan raak, en hieruit spruit ekstra-owerheidsverhou- 
dinge voort. Hierdie owerheidskontak met ekstra-owerheidsinstellings kan vir 
alle praktiese doeleindes op 'n vierledige wyse geklassifiseer word, naamlik as 
verhoudinge met maatskaplike, politieke, ekonomiese en institusionele 
grondslae.

4.4.5.1 Maatskaplike ekstra-owerheidsverhoudinge

Hierdie verhoudingsvorm sal geld in daardie gevalle waar 'n owerheidsinstel- 
ling betrokke raak in aangeleenthede wat die welsyn van die gemeenskap in die 
algemeen raak, veral soos in die geval van probleme wat uit verstedeliking 
voortvloei. Owerheidsinstellings sal betrokke raak in die probleme van werk- 
loosheid, jeugmisdaad, behuisingstekorte, slumopruiming, en ander maat- 
skaplike verskynsels. Die verhoudinge sal nie slegs met een of ander assosiasie- 
vorm (welsynverenigings, byvoorbeeld) bestaan nie, maar ook na aanleiding 
van wetsvoorskrifte (soos byvoorbeeld arbeidswetgewing ten opsigte van 
arbeidsonrus) en ook met individue (Thompson, 1963 : 422).

Daar word ook in ’n al hoe groter wordende mate doelbewuste pogings tot 
samewerking met die gemeenskap voorgestaan ten opsigte van, onder andere, 
behuising en dorpsbeplanning (vgl. Great Britain, 1970 : 51), waar die private 
sektor en die publiek in die algemeen tot deelname met owerheidsinstellings 
aangemoedig word. Samewerking word bevorder deur byvoorbeeld belasting- 
toegewings te maak ten opsigte van bepaalde projekte of ondersoeke, of om 
subsidies te betaal, of selfs deur aanbiedinge om die koste van ’n projek te deel. 
Die voorsiening van elektriese krag aan die inwoners van Soweto (Mandy, 
1984 : 211) is ’n goeie voorbeeld van maatskaplike verhoudinge tussen die sen- 
trale owerheid, die private sektor en die gemeenskap van Soweto.

Maatskaplike verhoudinge word ook gereflekteer in verhoudinge van 
owerheidsinstellings met ’n wye reeks belange, soos sportverenigings, kerk- 
genootskappe en skool- en kultuurliggame.

4.4.5.2 Politieke ekstra-owerheidsverhoudinge

Dit is die plig van politieke ampsbekleërs (lede van die volksraad, stadsraad- 
lede) om die geidentifiseerde gemeenskapswaardes te eerbiedig. Die proses 
van identifisering van waardes, die uitoefening van waardekeuses en die 
implementering van waardevoorkeure bring mee dat daar verhoudinge met ’n 
politieke inslag ontstaan waaruit verskillende politieke affiliasies voortvloei.
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Eerstens is daar verhoudinge met die kiesers in die algemeen. Verkiesingstyd 
is die tyd vir beïnvloeding, waar politieke kandidate hul waardevoorkeure en 
-afkeure aan die kiesers voorhou, met die hoop dat hul onderskeie waarde- 
manifestasies voldoende ondersteuning sal verkry vir oorwinning in die ver- 
kiesing. In die plaaslike owerheidsfeer speel die belastingbetalersverenigings 
veral ook ’n groot rol, beide voor en na ’n verkiesing. Voor die verkiesing sal 
’n kandidaat poog om die steun van ’n belastingbetalersvereniging in sy beson- 
dere wyk te verkry, en indien hy verkies sou word, ontstaan daar ’n politieke 
verhouding tussen hom en die betrokke vereniging wat tot by ’n volgende ver- 
kiesing kan voortduur.

Van die kant van die belastingbetalersvereniging sal veral insette ten opsigte 
van waardevoorkeure gemaak word, soms slegs ten opsigte van ’n bepaalde 
wyk, en op ander tye ten opsigte van waardes wat die hele gemeenskap raak. 
Dit is die taak van die verkose raadslid om die waarde-insette van die belasting- 
betalersvereniging te verwerk, en om saam met ander lede van die raad wat 
enerse waardevoorkeure het, te poog om die besondere waardekeuses deur die 
raad as beleid aanvaar te kry. Die raadslid sal ook periodiek aan die vereniging 
verslag doen oor raadsbeleid en -voornemens. In hierdie besondere verband 
ontstaan uiteenlopende menings oor die verhoudinge van ’n raadslid (hetsy 
parlementêr of plaaslik) teenoor sy kiesers. Sommige kiesersgroepe is die 
mening toegedaan dat ’n raadslid hul “opdragte” in die raadsaal moet uitvoer, 
terwyl ander die mening toegedaan is dat hulle slegs ’n raadslid kan adviseer. 
Die bekendste uitspraak in hierdie verband het waarskynlik gekom van die 
beroemde Engelse parlementariër, Edmund Burke. Toe hy in November 1774 
verkies is tot parlementslid vir Bristol, het hy in ’n toespraak aan sy kiesers ver- 
klaar dat dit van die grootste belang is dat ’n publieke verteenwoordiger sy 
kiesers se wense ernstig moet oorweeg, hul menings moet respekteer en aandag 
aan hul belange moet gee. Dit is ook sy plig om sy eie gerief ter wille van hul 
belange prys te gee. Hy moet egter nie sy onbevooroordeelde opinie en sy rype 
oordeelsvermoë aan hulle opoffer nie, omdat dit iets is wat deur die voor- 
sienigheid aan hom toebedeel is, en wat hy nooit mag misbruik nie (Burke, 
1900 : 446). Miskien lê daar in Burke se uitspraak die kern opgesluit van ver- 
houdinge tussen raad, raadslid en kieser, naamlik dat ’n raadslid wel sy wyk of 
kiesafdeling se belange in ag moet neem, maar dat die belange van die 
gemeenskap voorkeur moet geniet.

In die tweede plek moet melding gemaak word van die rol van politieke partye 
in owerheidsverhoudinge. Partypolitiek verleen verskillende dimensies aan 
verhoudinge tussen owerheid en gemeenskap, op sowel die plaaslike as op die 
sentrale owerheidsvlak.

Verskillende politieke partye word in die parlement verteenwoordig, en soos 
sake tans in Suid-Afrika daar uitsien, bestaan die parlement uit verteen- 
woordigers van politieke partye van Blankes, Kleurlinge en Indiërs. Die
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verskillende politieke partye verteenwoordig uiteenlopende waardevoor- 
keure. Daar moet altoos vandie veronderstelling uitgegaan word dat die parle- 
ment die gemeenskap verteenwoordig en dat dit derhalwe sal optree soos die 
gemeenskap sou optree (Calvert, 1982 : 68). Dit moet egter aanvaar word dat, 
in ’n demokratiese regeringstelsel, die waardevoorkeure van die meerder- 
heidsparty gewoontik voorkeur sal geniet.

Dit is vir alle praktiese doeleindes die waardekeuses van die onderskeie 
politieke partye wat in die parlement gedebatteer word. Klaarblyklik sal daar 
weinig verhoudingsprobleme wees tussen ’n politieke party en die parlement, 
waar daardie party die regeerparty is. Verhoudinge van ’n heel ander aard 
bestaan egter tussen die regering van die dag en minderheidspartye. Minder- 
heidspartye in die parlement verteenwoordig ook bepaalde gemeenskaps- 
waardes, en daardie waardes behoort derhalwe nie summier verwerp of ver- 
ontagsaam te word nie.

Geoffrey Vickers (1965 : 38) verklaar dat die oplossing vir die probleem gevind 
kan word in wat hy “optimizing-balancing” noem. Hiervolgens word alle 
waarde-insette van alle politieke partye, wat sal bydra tot die voortgesette doel 
van die staat, in oorweging geneem. Daar word derhalwe geoptimaliseer vir 
sover dit waardeoorwegings betref. Slegs op daardie wyse word ’n bepaalde 
verhoudingsverwantskap tussen die owerheid en die hele gemeenskap daar- 
gestel, omdat die gemeenskapswaardes wat deur al die politieke partye ver- 
teenwoordig word, in oorweging geneem word. Of iets van hierdie aard in die 
praktyk in Suid-Afrika se heersende politieke klimaat moontlik is, is ’n ander 
vraag. Trouens, in enige demokratiese staat word die wil van die meerderheid 
as die wil van die gemeenskap beskou.

Daar bestaan verder ook besondere verhoudinge tussen die owerheid en die 
media. Laasgenoemde is in die meeste gevalle verteenwoordigend van 
bepaalde politieke denkrigtings, en is die mondstukke van die onderskeie 
politieke partye. Die media gee ook voor dat dit die mondstukke van die 
publiek is, en dat dit dus ook die vertolkers van gemeenskapswaardes is. Met 
hierdie soort benadering deur die media is dit vanselfsprekend dat verhoudinge 
tussen media en owerheid van besondere aard is. Dit skyn self wel moontlik te 
wees dat, in die geval van ’n besluitlose owerheid, die pers die dominante ven- 
noot in ’n pers-owerheid verhouding kan wees. Aan die ander kant egter kan 
die owerheid, al is dit ook hoe sterk, nie summier die pers verontagsaam nie.

4.4.5.3 Ekonomiese ekstra-owerheidsverhoudinge

Die sentrale owerheid is, temidde van baie ander verantwoordelikhede (ver- 
dediging, gesondheid) ook onder ’n verpligting om te sorg dat die land en die 
gemeenskap ekonomies standvastig sal wees. Daarom is dit nodig dat finan- 
siële en fiskale maatreëls ingestel word as raamwerk waarbinne die
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gemeenskap en die georganiseerde handel en nywerheid moet optree. Die sen- 
trale owerheid trag om deur middel van sodanige maatreëls verhoudinge tussen 
homself en die private sektor te skep, wat bevorderlik sal wees vir die land se 
ekonomiese welvaart. Dit is ook van belang dat daar in gedagte gehou moet 
word dat sodanige verhoudinge aangeknoop word, nie slegs met die oog op 
besparing nie, maar ook met die oog op besteding.

In ’n land soos Suid-Afrika, wat, volgens uitsprake van ministers, aan ’n vrye 
mark-ekonomie gebind is, is dit vanselfsprekend dat die private sektor intiem 
by hierdie beleid betrokke sal wees. Die implikasies van ’n vrye mark- 
ekonomie is onder meer ook dat dit ’n grondslag moet lê vir die onderskeie 
rolle wat owerheid en private sektor moet speel, met ander woorde, wat die fis- 
kale en finansiële verhoudinge tussen owerheid en private sektor sal wees 
(Watson, 1983 : 23). By die Carlton-beraad in November 1979, waar die 
destydse Eerste Minister leiers in die private sektor toegespreek het, is dit 
byvoorbeeld pertinent aan die gehoor gestel dat dit regeringsbeleid is om die 
rol van die publieke sektor te verminder en die van die private sektor te ver- 
meerder, en dat fiskale beheer tot ’n absolute minimum beperk sal word tot dit 
wat noodsaaklik is vir die welsyn en die veiligheid van die gemeenskap 
(Watson, 1983 : 23).

Die onderliggende doel met die Carlton-beraad, en met die Goeie Hoop- 
beraad wat daarop gevolg het, was klaarblyklik om ’n verhouding van vertroue 
en samewerking tussen die owerheid en die private sektor te skep.

Dit is reeds lankal die siening van regerings dat die private sektor aktief (maar 
vrywilliglik) moet help om die kwaliteit van die omgewing te verbeter deur in 
bepaalde gevalle ’n finansiële las van die skouers van die owerheid af te neem. 
Hulp met behuising en ander dienste soos hulp aan onderbevoorregtes en hulp 
met onderwys -  items wat jaarliks groot uitgawes vir die owerheid meebring 
(Baumol, 1984 : 175) - is  byvoorbeeld hulpterreine in daardie verband.

Inmenging deur die owerheid in die ekonomie skep bepaalde verhoudinge 
tussen owerheid en private sektor, maar dit is nie altyd duidelik welke soort 
verhoudinge beoog word nie. Is dit dat die owerheid verlang dat die private 
sektor die owerheid se finansiële las ten opsigte van die gemeenskap moet help 
verlig, of is dit omdat dit owerheid die private sektor wil beheer, of is dit om die 
belange van die gemeenskap te beskerm? Wat is die werklike doel van die talle 
beheerrade, wat in werklikheid ’n negering van die beleid van ’n vrye 
markmeganisme is? Hierdie kwelvrae verg deeglike ondersoek voordat daar 
sinvolle besprekings gevoer kan word oor die aard en kwaliteit van ekstra- 
owerheidsverhoudinge op ekonomiese gebied.

Intussen kan die vraagstuk van ekstra-owerheidsverhoudinge op ekonomiese 
gebied ook beïnvloed word deur die moontlikheid dat oormatige owerheids-
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beheer oor die ekonomie tot verslapping van inisiatief deur ondernemers mag 
lei, terwyl ?n gebrek aan beheer aan die ander kant onbevredigende 
ekonomiese wantoestande kan veroorsaak, soos woekerwinste en prysbinding 
byvoorbeeld.

4.4.5.4 Institusionele ekstra-owerheidsverhoudinge

Owerheidsinstellings het 'n aansienlike aantal verhoudinge met verwante 
institusionele instellings. ’n Voorbeeld hiervan is verhoudinge tussen die staat 
en die Verenigde Munisipale Bestuur (ten opsigte van plaaslike owerheids- 
aangeleenthede). Daar isook 'n verskeidenheid professionele institute soosdie 
Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika, die Instituut van Munisipale 
Tesouriers en Rekenmeesters, en die Instituut van Munisipale Ingenieurs. 
Verhoudinge tussen owerheidsinstellings en institusionele groeperings is veral 
van belang omdat daardie groeperings owerheidsgerig is en ’n samevoeging van 
gelykvlakkige instellings verteenwoordig, om daardeur hul bedingingsmag te 
versterk. Die onderskeie provinsiale munisipale verenigings is verteen- 
woordigend van plaaslike owerhede in hul provinsies. Verder verenig die 
munisipale verenigings onder die vaandel van die Verenigde Munisipale 
Bestuur, sodat, indien laasgenoemde in onderhandelingsaksies met die sen- 
trale owerheid betrokke is, verhoudinge inderdaad deur alle plaaslike 
owerhede met die sentrale owerheid aangeknoop word.

Institute en verenigings is assosiasievorms wat daargestel word om die belange 
van hul lede te bevorder. Hul aktiwiteite is gewoonlik drieledig en bestaan uit 
onderhandelings en samesprekings met owerheidsinstellings, die verstrekking 
van inligting aan hul lede, en samewerking met ander institute en verenigings 
(Rhodes, 1981 : 45).

Uit die aard van die saak kan professionele institute en ander verenigings ook 
druk op die owerheid uitoefen ten opsigte van aangeleenthede wat vir lede van 
belang is. As drukgroepe kan hulle ’n besondere posisie beklee, omdat hul 
onderskeie lede self verteenwoordigend is van konstitusioneel geskepte ower- 
heidsinstellings. Plaaslike owerhede in Suid-Afrika is byvoorbeeld skeppings 
van die Grondwet, en hierargies ondergeskik aan die sentrale owerheid. Die 
Verenigde Munisipale Bestuur verteenwoordig alle plaaslike owerhede in die 
Republiek, en dit is in hierdie hoedanigheid dat dit verhoudinge met die sen- 
trale regering aanknoop, terwyl dit terselfdertyd in daardie verhoudingsaksie 
as ’n drukgroep kan optree.

Die magsbasis van genoemde verenigings lê gewoonlik in hul deskundigheid op 
die gebied van die owerheidsinstellings wat hulle verteenwoordig. Die Instituut 
van Stadsklerke, byvoorbeeld, is deskundig op die gebied van alle plaasbke 
owerheidsaangeleenthede, en derhalwe uiteraard bevoegom metdieowerheid 
oor plaaslike owerheidsaangeleenthede te onderhandel en te beding. Trouens,
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in onderhandelinge van hierdie aard kan die owerheid in ’n nadelige posisie 
verkeer, juis omdat dit ’n geval is van leke wat met deskundiges moet onder- 
handel. Ag moet egter in onderhandelings van hierdie aard geslaan word op 
Regan se teorie van owerheidsafstand.

4.4.5.5 Elite in ekstra-owerheidsverhoudinge

Binne elke gemeenskap word daar individue aangetref wat ’n groot invloed kan 
uitoefen op een of meer van die vier genoemde fasette van ekstra-owerheids- 
verhoudinge, naamlik maatskaplike, politieke, ekonomiese en institusionele 
aspekte. Hierdie individue word beoordeel aan hul deelname aan en betrok- 
kenheid by aangeleenthede wat die gemeenskap intiem raak, en as gevolg 
waarvan hulle groot aansien by die gemeenskap verkry (Adlem, Feb. 1982 : 
67).

Die elite kan kontak maak by wyse van direkte betrokkenheid by aangeleent- 
hede waarby owerheidsinstellings belang het, of op ’n indirekte wyse deur 
middel van die pers of radio of ander openbare optrede. Hul algemene bekend- 
heid en die agting wat hulle afdwing maak meestal van hulle gewaardeerde 
deelnemers tot die bereiking van gemeenskapsdoelwitte. Dit moet egter ook in 
gedagte gehou word dat die elite ook hul posisies van eer in die gemeenskap 
kan gebruik om druk op owerheidsinstellings uit te oefen vir die bereiking van 
een of ander doelwit waarby hulle belang mag hê. In so ’n geval kan hulle dan 
ook ’n stremmende invloed op owerheidsinstellings uitoefen en daardeur 
onbevredigende verhoudinge in die hand werk.

4.5 VERHOUDINGSINTENSITEIT AS KONSEPSIE IN OWERHEIDS- 
VERHOUDINGE

Woordeboeke verklaar gewoonlik die woord ‘verhouding’ in ’n “neutrale” 
konteks, naamlik as ’n onderiinge betrekking tussen persone. Ook in die 
meeste geskrifte oor owerheidsverhoudinge word die verhoudingsbegrip 
gebruik asof daar nie verhoudingsgrade bestaan nie, hoewel daar soms na 
“goeie” of “slegte” verhoudinge verwys word. Soorte verhoudinge soos regs-, 
finansiële en personeelverhoudinge word egter algemeen aanvaar.

Verhoudinge tussen owerheidsinstellings moet nietemin ook ’n dieptedimensie 
openbaar, omdat geen twee verhoudinge ooit in alle opsigte identies kan wees 
nie. Om daardie rede is dit duidelik dat, by enige gegewe situasie waarby 
owerheidsverhoudinge as sodanig aan ondersoek onderworpe mag wees, ’n 
verhoudingsgraad as faktor geidentifiseer kan word. Hieruit spruit die konsep- 
sie van verhoudingsintensiteit as maatstaf voort, wat beteken dat verhoudinge 
tussen owerheidsinstellings ook gekenmerk sai word deur ’n graad van diepte 
of intensiteit van die betrokke verhoudinge.
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Om die algemene konsepsie van verhoudingsintensiteit enigsins duideliker te 
stel. word enkele vergelyksmoontlikhede behandel, naamlik op grondslag van 
formele, informele en morele verhoudinge.

Formele verhoudinge tussen owerheidsinstellings spruit onder andere voort uit 
wetsvoorskrifte, ooreenkomstig die aard van die verhoudinge. Die ver- 
houdinge kan in grade van formaliteit voorkom, en die verhoudingsintensiteit 
kan derhalwe wissel vanaf “gebiedend” (hoogste intensiteit) tot by “vrywillig” 
(laagste intensiteit).

Die volgende voorbeeld, naamlik van verhoudinge tussen die sentrale 
owerheid en hierargies ondergeskikte owerheidsinstellings, kan gebruik word 
om die verskille in intensiteit aan te dui:

Wetsvoorskrif Aard van verhouding Intensiteitsgraad

(a) Gebiedende verwant- 
skap

Volle afhanklikheid Hoogste

(b) Gebiedend, met 
beperkte diskresie

Afhanklikheid, met 
verslapte beheer

Hoër

(c) Gebiedend, met wye 
diskresie

Afhanklikheid met slegs 
indirekte beheer

Hoog

(d) Vrywillig, met
bepaalde verpligtings

Beperkte outonomie Laag

(e) Vrywillig, met morele 
gebondenheid tot 
samewerking

Outonomie, met gedeelte- 
like prysgawe van 
onafhanklikheid

Laer

(f) Vrywillig Volle outonomie Laagste

Daar kom waarskynlik baie ander soorte wetsvoorskrifte voor wat eiesoortige 
grade van intensiteit kan openbaar, en die voorbeelde wat in die tabel gebruik 
is is derhalwe slegs illustratief van die toepassingsmoontlikheide van die kon- 
sepsie van verhoudingsintensiteit by formele verhoudinge.

In die geval van informele verhoudinge kan verhoudingsintensiteit wissel 
vanaf, byvoorbeeld, verontagsaming tot by volle deelname, wanneer ver- 
houdinge tussen ’n stadsraad en die munisipale gemeenskap as voorbeeld 
geneem word.
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Informele verhoudinge is nie voorskriftelik gebonde soos in die geval van for- 
mele regsverhoudinge nie, en is derhalwe van ’n losser aard. Ses grade van 
intensiteit kan ter verduideliking ook in hierdie geval geidentifiseer word, 
naamlik:

(a) verontagsaming (laagste intensiteit);
(b) manipulering (laer intensiteit);
(c) mededeling (lae intensiteit);
(d) konsultasie (hoë intensiteit);
(e) adviesbediening (hoër intensiteit); en
(f) volle deelname (hoogste intensiteit).

Die verskuiwing in die diepte van die intensiteit van die verhoudinge kan soos 
volg verduidelik word:

Verhouding (a) -  verontagsaming: In die gewone loop van sake sal verontag- 
saming van die gemeenskap deur die stadsraad geen direkte verhouding skep 
nie, maar ’n owerheidsinstelling kan, sonder die doelbewuste skepping van ver- 
houdinge, nogtans ’n verhoudingsituasie van die laagste intensiteit veroorsaak 
deur die nakoming van die een of ander wetsvoorskrif. Dorpsbeplannings- 
wetgewing van die onderskeie provinsies is ’n goeie voorbeeld hiervan. Die 
betrokke ordonnansies vereis nie dat ’n plaaslike owerheid buitestaanders 
moet raadpleeg nie, maar daar is gewoonlik ’n vereiste dat ’n voorgestelde 
wysiging tot ’n dorpsaanlegskema ter insae geadverteer moet word. Dit is in die 
diskresie van enige belanghebbende om vertoë oor die voorgestelde wysiging 
aan die plaaslike owerheid te rig, en indien dit sou gebeur word ’n verhouding 
tussen hom en die plaaslike owerheid geskep. Die verhoudingsintensiteit is 
baie laag, juis omdat die skepping daarvan ’n willekeurige handeling vereis 
waarsonder daar geen verhouding as sodanig bestaan nie.

Verhouding (b) -  manipulering: Manípulering vind deur doelbewuste aksie 
van ’n plaaslike owerheidsinstelling plaas en die verhouding met die 
gemeenskap is derhalwe nog van ’n relatief lae intensiteit. Hiervolgens skep 
owerheidsinstellings soms vir politieke gewin, of om ander redes, instellings 
(komitees) verteenwoordigend van die gemeenskap om in die openbaar hande- 
linge en besluite van die owerheidsinstelling te ondersteun. Die manipulerings- 
taktiek word gebruik om die indruk te wek dat die besluite van die owerheids- 
instelling “aanvaarbaar” sou wees vir die gemeenskap. Hierdie praktyk vind 
wel vandag nog plaas, maar is veral toegepas in die vroeë monargistiese 
geskiedenis van Engeland (Hattingh, 1984 : 43).

Verhouding (c) -  mededeling: In hierdie besondere geval skep die owerheids- 
instelling ’n verhouding van ’n lae intensiteit met die gemeenskap deur die ver- 
strekking van inligting oor raadsbesluite en -voornemens wat die gemeenskap 
se belange raak. Die gemeenskap kan selfs ingelig word oor hul regte as
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kiesers. Hierdeur erken die owerheidsinstelling in ’n mate die betrokkenheid 
van die gemeenskap. Die meeste owerheidsinstellings skep hierdie soort ver- 
houding met die gemeenskap deur middel van nuusbriewe en/of skakel- 
beamptes.
Verhouding (d) -  konsultasie: In hierdie verhoudingsvorm sal 'n owerheids- 
instelling oorleg pleeg met 'n nie-owerheidsinstelling (’n belastingbetalers- 
vereniging) oor 'n aangeleentheid waarby laasgenoemde belang mag hê, voor- 
dat die betrokke owerheidsinstelling ’n besluit oor die aangeleentheid neem. 
Die besluit wat dan uiteindelik deur die owerheidsinstelling geneem word, dra 
deur daardie handeling ’n stempel van geloofwaardigheid by die gemeenskap. 
Die verhouding wat uit konsultasie voortspruit word gesien as een van redelike 
hoë intensiteit.
Verhouding (e) -  adviesbediening: Verhoudinge in hierdie geval word geskep 
deur die benoeming deur ’n owerheidsinstelling van een of meer adviesliggame 
bestaande uit verteenwoordigers van nie-owerheidsinstellings, wat aangeleent- 
hede oorweeg wat deur die owerheidsinstelling na hulle verwys word. In hier- 
die geval beklee die owerheidsinstelling die dominante posisie in die ver- 
houdinge, en die graad van verhoudingsintensiteit is hoog. Die owerheids- 
instelling dui deur hierdie handeling aan dat hy bereid is om deur die 
gemeenskap geadviseer te word, en dat daardie advies in oorweging geneem sal 
word. 'n Voorbeeld hiervan word gevind in die onlangse skepping van die nuwe 
Koórdinerende Raad op Plaaslike Bestuur, wat in die lewe geroep is ingevolge 
die Wet op die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 
(Wet 91 van 1983, art. 3). Die Raad bestaan uit verteenwoordigers van die 
Verenigde Munisipale Bestuur, die Institute van Stadsklerke en Tesouriers, 
verteenwoordigers van Kleurling-, Indiër- en Swart plaaslike owerheids- 
liggame, en andere. Die Raad moet die Minister adviseer oor plaaslike 
owerheidsaangeleenthede. Hoewel dit nie ’n verhoudingsituasie tussen plaas- 
like owerheid en gemeenskap verteenwoordig nie, illustreer dit die advies- 
verhouding baie goed. Deur hierdie formele daarstelling van ’n wetlike raam- 
werk vir die skepping van verhoudinge tussen die sentrale regering en plaaslike 
bestuur, word ’n hoë verhoudingsintensiteit geskep. Dit verteenwoordig inder- 
daad ’n laaste stap voordat die hoogste graad van verhoudingsintensiteit bereik 
word, naamlik volle deelname aan die besluitnemingsproses.

Verhouding (f) -  besluitneming: Hierdie faktor verteenwoordig ’n verhouding 
met die hoogste graad van intensiteit, omdat daar in die eerste plek nie ’n 
dominante deelnemer aan die verhouding is nie, en tweedens, omdat 
gesamentlike besluitneming die grondslag van die verhouding vorm. Die 
owerheidsinstelling en die gemeenskapsinstelling het dus ’n gesamentlike 
bevoegdheid om tersaaklike aangeleenthede te ondersoek, daaroor te beraad- 
slaag en besluite daaroor te neem. ’n Voorbeeld van verhoudingsintensiteit van 
die hoogste graad is die geval van die Tennessee Valley Authority in die 
Verenigde State. Die TVA is in 1933 geskep om deur middel van die konstruk-
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sie van damme en waterweë elektriese krag te bring na ’n gemeenskap van 
bykans 2,5 miljoen siele (McCraw, 1984 : 49). Probleme het oorspronklik ont- 
staan met die kragvoorsienmg omdat daar reeds private maatskappye was wat 
krag aan die gebied voorsien het. Die probleem is opgelos deur die owerheids- 
instelling en die private maatskappye in ’n gesamentlike onderneming te 
betrek.

Verhoudinge tussen owerheidsinstellings kan laastens ook op ’n moraliteits- 
basis beoordeel word, dit wil sê, daar kan verhoudinge wees wat in intensiteit 
kan wissel vanaf “baie swak” tot by “baie goed”, hoewel oordeel oor die graad 
van intensiteit in hierdie besondere gevalle waarskynlik baie subjektief sal
wees.

Wat altoos in gedagte gehou moet word by die oorweging en toepassing van die 
konsepsie van verhoudingsintensiteit is die feit dat intensiteit in die publieke 
administrasie nie verabsoluteerbaar is nie, en dat enige maatstawwe wat in 
daardie verband neergelê of geidentifiseer mag word slegs relatief kan wees.

4 6 MANDAAT, AGENTSKAP EN VENNOOTSKAP

Betekenisse wat in die owerheidswese aan die begrippe mandaat, vennootskap 
en agentskap geheg word is uiteenlopend, en wissel vanaf individuele vertolk- 
ings van die aard en betekenis van formele owerheidstrukture tot by pogings 
om verwantskappe tussen owerheidsinstellings aan wetsvoorskrifte te koppel. 
So bestaan daar byvoorbeeld twee tradisionele benaderings tot die ver- 
houdinge tussen die sentrale owerheid en plaaslike owerhede in Brittanje 
(Hartley, 1971 : 439). Een benadering beskou die verhoudinge tussen die 
Britse regering en plaaslike owerhede as soortgelyk aan ’n verhouding van ’n 
prinsipaal tot ’n agent. Die ander benadering is dat die sentrale en plaaslike 
owerhede se verhoudinge as ’n vennootskap gesien word. Ander benaderings 
gaan van die standpunt uit dat ’n agentskapsverhouding ontstaan wanneer 'n 
hoër owerheid aan ’n laer owerheid ’n opdrag gee om ’n bepaalde taak te ver- 
rig, terwyl 'n mandaat vertolk word as ’n normale dwangverhouding in die alge- 
meen tussen hoër en laer owerheidsinstellings.

Dit is duidelik dat, in enige geval waar ’n taak of ’n funksie van die een 
owerheidsinstelling na ’n ander oorgedra word, ’n rede vir die noodsaaklikheid 
daarvan gevind kan word. Werks- of funksieverdeling vind egter altyd plaas 
volgens wetsvoorskrif. ’n Departement van die sentrale regering kan dus nie sy 
opgelegde taak, of ’n gedeelte daarvan, op byvoorbeeld ’n munisipale departe- 
ment afwentel, omdat dit vir hom te veeleisend geword het nie, tensy wetlike 
magtiging daartoe bestaan of verkry word. Dit blyk dus dat dat heelwat ter- 
minologiese verwarring bestaan oor die gebruik van identifiseerbare 
beskrywings van verskillende tipes werkoordrag.
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In die volgende drie rubrieke word gepoog om mandate, agentskappe en ven- 
nootskappe as verhoudingskonsepsies te verklaar, en om geldende kriteria vir 
elke verskynsel te soek.

4.6.1 Mandaat

‘n Mandaat, wat volgens woordeboeke “’n opdrag’’ beteken, is ’n verhouding 
tussen ’n hoër en 'n laer owerheidsinstelling (en dus ’n vertikale verhouding) 
waarin die hoër owerheidsinstelling 'n besluit oor ’n aangeleentheid neem, en 
dit dan aan ’n laer owerheidsinstelling oordra om uitvoering daaraan te gee 
(Weichers, 1973 : 53). ’n Mandaat sal gewoonlik nie ’n diskresie inhou nie, en 
dit word ook nie voorsien dat die hoër owerheidsinstelling die direkte koste van 
uitvoering van die opdrag moet dra nie, hoewel vergoeding nie uitgesluit is nie. 
Terwyl die laer owerheidsinstelling die verantwoordelikheid dra om die man- 
daat uit te voer sal hy nie noodwendig aanspreeklikheid op hom neem vir die 
gevolge van sy optrede nie. Die mandaat sal derhalwe gewoonlik ook in die 
naam van die hoër owerheidsinstelling geskied, hoewel dit nie 'n noodsaaklike 
vereiste is nie.

Die Wet op Nasionale Sleutelpunte, 1980 (Wet 102 van 1980) kan as voorbeeld 
van mandaatgewing in die Republiek dien. Die Minister mag ingevolge die 
bepalings van die wet sleutelpunte in plaaslike owerheidsgebiede identifiseer 
wat van nasionale belang mag wees, en hy mag dan aan die onderskeie plaaslike 
owerhede opdrag gee om sekuriteitsmaatreëls te tref om sodanige sleutelpunte 
te bewaak. Voorsiening word in die wet gemaak vir terugbetaling aan ’n plaas- 
like owerheid vir onkostes wat in daardie verband aangegaan word. Die plaas- 
like owerheid besit geen diskresie in die saak nie.

Hoewel 'n mandaat die gee van ’n opdrag impliseer, is dit nie in alle opsigte van 
toepassing nie. Daar bestaan reëlings tussen die Departement van Binnelandse 
Sake en die meeste plaaslike owerhede dat laasgenoemde hulp sal verleen om 
die bevolkingsregister op datum te hou, deur aansoekvorms vir adresverander- 
ing namens die Departement aan nuwe inwoners te voorsien en om te verseker 
dat die persone oor geldige identiteitsdokumente beskik. Plaaslike owerhede 
word vir hierdie diens op ’n ooreengekomde basis vergoed. Hoewel die kwessie 
van opdragnie te berde gebringis nie, voldoen alle plaaslike owerhede nogtans 
aan die versoek.

Bogenoemde beskrywing van ’n mandaat wyk in bepaalde opsigte af van die 
tradisionele regsuitleg van die begrip “mandaat”. Hiervolgens sou ’n mandaat 
slegs as sodanig beskou word indien enige vorm van betaling vir diens gelewer 
’n vrywillige beloning verteenwoordig, en dan sou daar na die beloning as ’n 
honorarium verwys word (Gibson, 1977 : 224). Dit sou ook nie noodsaaklik 
wees dat die uitvoerder van die mandaat die gewer daarvan moet verteen-
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woordig nie. In die regswese soos dit vandag beoefen word is laasgenoemde ’n 
vereiste vir agentskap (Gibson, 1977 : 224) wat hierna behandel word.

4.6.2 Agentskap

In teenstelling met die vereistes van ’n mandaat, kan agentskap beskou word as 
’n formele magtiging van ’n hoër owerheidsinstelling aan ’n laer owerheids- 
instelling om namens die hoër owerheidsinstelling werke uit te voer of dienste 
te verrig waarvan die kostes deur die hoër owerheidsinstellings gedra sal word 
(Gibson, 1977 : 224). Insommige gevalle kandiemagtigingdeuropdraggewing 
vervang word, veral in sodanige gevalle waar die hoër owerheidsinstelling van 
mening is dat nakoming ’n vereiste in die belange van die gemeenskap sou 
wees. In elke geval tree die laer owerheidsinstelling namens die hoër ower- 
heidsinstelling op. ’n Verdere vereiste wat ook gestel kan word is dat daar 
gereeld verslag gedoen word aan die hoër owerheidsinstelling oor die uitvoer- 
ing van die werk. Nasionale behuising is ’n taak van die sentrale owerheid. 
Behuisingswetgewing in Suid-Afrika maak daarvoor voorsiening dat plaaslike 
owerhede sub-ekonomiese behuising aan hul inwoners mag verskaf uit fondse 
wat deur die sentrale regering voorsien word. Die diskresie om hierdie taak te 
verrig berus by die plaaslike owerheid, en indien laasgenoemde besluit om as 
agent van die sentrale regering op te tree, bepaal hy ook die omvang van sy 
betrokkenheid. Die sentrale regering oefen in hierdie verband geen dwang op 
’n plaaslike owerheid uit nie. Die agentskapsverhouding is derhalwe ’n vry- 
willige verhouding.

In die geval van gesondheidswetgewing egter tree plaaslike owerhede namens 
die sentrale regering op ten opsigte van aansteeklike en aanmeldbare siektes 
(vgl. Wet op Gesondheid, 1977 [Wet 63 van 1977]), en word plaaslike 
owerhede op ’n vasgestelde basis vergoed vir uitgawes wat in daardie verband 
aangegaan word. In hierdie geval is daar geen diskresie nie. Plaaslike owerhede 
word verplig om reëlings te tref vir die behandeling van persone wat aan hierdie 
siektes ly, en om gevalle gereeld by die Departement van Gesondheid aan te 
meld.

Uit die aard van die saak blyk dit dat daar nie fundamentele verskille tussen ’n 
mandaat en ’n agentskap bestaan nie. Nogtans is daar klein identifiseerbare 
verskille tussen die twee metodes van werktoewysing. Die belangrikste is mis- 
kien die feit dat ’n mandaat gewoonlik ’n opdrag is, terwyl ’n agentskap 
gewoonlik ’n magtiging is.

4.6.3 Vennootskap

'n Vennootskap is ’n losser verhouding as beide ’n mandaat of ’n agentskap.
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'n Vennootskap tussen twee of meer owerheidsinstellings is ’n vrywillige 
gesamentlike onderneming waartoe die onderskeie partye hulselt verbind om 
iets te onderneem of om ’n taak te verrig wat tot al die deelnemers se voordeel 
sal strek.

'n Vennootskap bevat veral vier duidelik identifiseerbare vereistes waar- 
aan dit uitgeken kan word (Gibson, 1977 : 263), naamlik:

(a) Elkeen van die deelnemers moet iets tot die vennootskap bydra, hetsy 
geld. arbeid of bedrewenheid. Gewoonlik sal daar 'n geldwaarde aan elke 
bydrae geheg word sodat dit duidelik kan blyk hoe die onderskeie bydraes 
van die deelnemers teen mekaar opweeg.

(b) Die vennootskap moet aangegaan word vir die voordeel van die 
onderskeie deelnemers. Indien 'n derde party voordeel uit die ven- 
nootskap moet trek, moet daardie feit aan elke deelnemer bekend wees 
en moet elkeen sy instemming daarmee betuig.

(c) Die doel van die vennootskap moet wees om ’n wins af te werp. “Wins” 
hoef nie noodwendig geldelike wins te wees nie, en kan enige voordeel 
hoegenaamd wees wat waarde vir die vennote inhou. Die verdeling van 
enige wins wat mag ontstaan moet proposioneel geskied ooreenkomstig 
die onderskeie bydraes wat elke vennoot tot die vennootskap gemaak het, 
hoewel die deelnemers enige ander verdeling kan goedkeur.

(d) Laastens is dit ’n vereiste dat die ooreenkoms tussen die deelnemers wet- 
tig moet wees. Die vennote kan nie ’n ooreenkoms aangaan om iets te 
doen waartoe hulle nie die nodige magtiging het nie, en nog minder mag 
hulle met mekaar ooreenkom om ’n onwettige daad te pleeg. 'n Ooreen- 
koms moet skriftelik geskied sodat daar by elke vennoot duidelikheid ken 
wees oor die vereistes en verpligtinge wat deelname aan die ooreenkoms 
impliseer.

Vennootskappe in die owerheidswese is algemeen, en in Suid-Afrika word 
veral baie ooreenkomste tussen plaaslike owerhede gevind. Bekende voor- 
beelde in hierdie verband is vennootskappe waarin twee of meer plaaslike 
owerhede gesamentlik grond aankoop vir begraafplaasdoeleindes. Hierdie 
grond word gesamentlik deur hulle ontwikkel en word gebruik tot voordeel van 
hulle onderskeie gemeenskappe. ’n Vennootskap van hierdie aard kan natuur- 
lik enige besondere bepalings bevat waartoe die deelnemers mag ooreenkom, 
byvoorbeeld dat slegs een plaaslike owerheid verantwoordelikheid aanvaar vir 
die ontwikkeling van die terrein en dat die ander hom dan daarvoor vergoed.
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Dit staan die vennote ook vry om nie-deelnemers aan die ooreenkoms toe te 
laat om van die fasiliteite gebruik te maak, en om voorwaardes hiervoor neer
te lê.

In die jongste tyd ontstaan daar ook vennootskappe tussen plaaslike owerhede 
in verband met die aankoop en gesamentlike gebruik van duur toerusting soos 
rekenaars of padboumasjinerie.

Hoewel mandaat, agentskap en vennootskap geidentifiseer is as verskillende 
metodes waarvolgens verhoudinge tussen owerheidsinstellings aangeknoop 
kan word, blyk dit uit die besprekings dat hierdie metodes nie in alle opsigte 
skeibaar en onderskeibaar kan wees nie, en dat hulle mekaar in gegewe 
omstandighede kan oorvleuel en selfs kan herhaal. Nogtans is dit ’n nuttige 
indeling, en behoort dit minstens by te dra om die verwarring wat tans ten 
opsigte van die onderskeie metodes bestaan uit die weg te ruim.

4.7 MAGSBEGRIP IN OWERHEIDSVERHOUDINGE

Mag word gewoonlik beskou as iets wat deur wetgewing of ander formele voor- 
skrif aan owerheidsinstellings of persone toegeken word, waarvolgens 'n hier- 
argiese gesagsposisie tussen owerheidsinstellings op verskillende vlakke 
geskep word. In ’n unitêre staat kan daar volgens hierdie beskouing gesê word 
dat daar deur wetgewing ’n magsverhouding tussen sê, sentrale, provinsiale en 
plaaslike owerhede geskep word, en dat die sentrale regering gesag sal uitoefen 
oor provinsiale en plaaslike owerhede, terwyl provinsiale owerhede gesag oor 
plaaslike owerhede sal uitoefen. In hierdie konteks skep magsbesit invloeds- 
verhoudinge tussen owerheidsinstellings onderling, en tussen owerheidsinstel- 
lings en hul onderskeie gemeenskappe (Adlem, 1981 : 36). In laasgenoemde 
geval word mag ingevolge ’n wetsvoorskriftelike proses (’n verkiesing) deur die 
gemeenskap (die kiesers) aan ’n owerheidsinstelling oorgedra.

Indien daar egter gelet word op die feit dat magsbesit in owerheidsverhoudinge 
nie slegs ’n hoedanigheid van byvoorbeeld sterkte of krag wat uit wetsvoor- 
skrifte voortspruit beteken nie, maar dat dit ’n breër betekenis het, dan hou 
magsbesit bykomende implikasies in. Daardeur word ’n bespreking van die 
vraagstuk van owerheidsverhoudinge dan ook sinvoller as slegs die beskouing 
van mag as ’n formele regsverskynsel. Daar is trouens reeds voorheen (par. 
4.2.1) verduidelik dat ’n suiwer regsbenadering tot die studie van 
owerheidsverhoudinge ontoereikend is. In die konteks van owerheids- 
verhoudinge beteken mag onder andere die besit deur een of meer owerheids- 
instellings van middele wat deur ander owerheidsinstellings benodig word om 
hul onderskeie doelwitte te bereik. Die middele kan een of meer van die vol- 
gende insluit: geld, gesag, politieke ondersteuning, inligting, magtigings- 
bevoegdheid (Regan, 1983 : 47), en tewens enige ander middel (soos byvoor- 
beeld kundigheid) waaraan daar ’n behoefte by ’n ander owerheidsinstelling
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mag bestaan. Magsbesit in hierdie verband kan egter ook in gegewe omstandig- 
hede onbenullig wees as ’n besondere middel byvoorbeeld oral en in oorvloed 
beskikbaar is. Mag kan derhalwe ook in relatiewe terme beskryfword as dit wat 
deur 'n bepaalde owerheidsinstelling besit word, waaraan 'n ander owerheids- 
instelling ’n behoefte het, en in die mate dat besit daarvan ’n monopolistiese 
besit is (Rhodes, 1981 : 48).

Mag het verder ook ’n kontekstuele betekenis, omdat dit slegs waarde kan hê 
indien daar 'n behoefte aan middele bestaan. Wat deur een owerheidsinstelling 
as magsbesit beskou word sal nie noodwendig deur ’n ander as sodanig beskou 
word nie, ooreenkomstig die behoefte aan die middeie. Magsbesit en die 
behoefte aan middele is egter nie in owerheidsverhoudinge ’n soort eenrigting- 
verkeer tussen 'n besitter en ’n aanvraer nie. Regan (1983 : 47) verklaar dat 
indien ’n owerheidsinstelling middele benodig wat deur ’n ander besit word, 
dan is eersgenoemde afhanklik van laasgenoemde. Afhanklikheid kom egter 
selde in slegs een rigting voor (vgl. par. 4.3.1, waarin die interafhanklikheid 
van owerheidsinstellings behandel is), en daar is dus ’n gedurige magsafhank- 
likheidsverhouding tussen owerheidsinstellings. In hierdie verhouding word 
daar deur middel van bedinging, onderhandeling en selfs manipulering 
gewedywer vir die grootste hoeveelheid benodigde middele teen die laagste 
moontlike teenprestasie (Regan, 1983 : 47). In hierdie opsig is mag in ’n mate 
’n bedingbare kommoditeit selfs binne die raamwerk van formele 
wetsvoorskrifte.

Magsbesit ooreenkomstig wetsvoorskrif skep verhoudinge van wisselende 
intensiteite tussen owerheidsinstellings wat, benewens die feit dat dit formeei 
op ’n voorskriftelike hierargiese gesagspatroon gegrondves is, ook informele 
interaktiewe verhoudinge kan inhou. Daardie verhoudinge verkeer in ’n 
gedurige toestand van wisselwerking soos die besit van en die aanvraag na 
magsmiddele tussen owerheidsinstellings wissel.

Deur die verkryging en besit van mag deur wetsvoorskrif of deur een of ander 
van die wyses wat hier genoem is, word owerheidsinstellings in hierargiese of 
informele gesagsverhoudinge teenoor mekaar geplaas. Die aard en omvang 
van die gesagverhoudinge kan in ’n aansienlike mate beïnvloed en ontleed 
word deur inagneming, en ook aanwending, van veral die twee geidentifiseerde 
konsepsies wat in hierdie hoofstuk behandel is, naamlik owerheidsafstand en 
verhoudingsintensiteit.
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Invloed van staatsvorme 
op owerheidsverhoudinge

Daar bestaan wêreldwyd ’n groot aantal regeringstelsels wat wissel van 
eenman-diktatorskappe, waar die soewereine mag in die staatshoof setel, tot 
by stelsels waar demokratiese beginsels op verskeie wyses gehandhaaf word. 
Ongeag die kenmerke van al hierdie regeringstelsels is hulle almal afgelei van 
twee basiese staatsvorme, naamlik die unitêre (of uniale) staatsvorm en die 
federale staatsvorm (Mogi, 1931 : 21).

In hierdie hoofstuk word, benewens ’n bespreking van die oorsprong en ken- 
merke van laasgenoemde twee staatsvorme, ook besondere aandag gegee aan 
Brittanje, as verteenwoordigend van ’n unitêre staatsvorm, en aan die 
Verenigde State van Amerika, as verteenwoordigend van ’n federale 
staatsvorm. Met hierdie ontledings word veral ook die kwessie van owerheids- 
verhoudinge, soos hulle in die onderskeie twee staatsvorme manifesteer, 
uiteengesit. Owerheidsverhoudinge in Suid-Afrika, soos dit in die nuwe staat- 
kundige veranderings uiting vind, word afsonderlik in Hoofstuk ses behandel, 
en dit is voldoende om in hierdie stadium slegs daarop te wys dat Suid-Afrika 
verteenwoordigend is van die unitêre staatsvorm.

Die konfederalisme is nie ’n staatsvorm in die ware sin van die woord nie, maar 
dit is nodig om hierdie stelsel kortliks te behandel vanweë die verwantskap 
daarvan met die federale staatsvorm. Verwarring bestaan ook in die gebruik 
van die woord “konfederasie” onder andere deur Switserland, wat ’n federale 
staatsvorm aangeneem het maar wat bekend staan as die “Switserse Kon- 
federasie” (Schulz, 1961 : 195).

5.1 KONFEDERASIE

Konfederasie is ’n vrywillige saamgroepering (Kriek, 1982 : 193) van 
onafhanklike state vir beperkte doeleindes (byvoorbeeld vir beskermings-
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doeleindes teen ’n gemeenskaplike gevaar). Die verhoudinge tussen die 
onderskeie deelnemende state is van losse aard, soos blyk uit die volgende 
bepaalde kenmerke van 'n konfederasie (Schulz, 1961 : 194).

(a) Elke deelnemer aan die konfederasie moet ’n identifiseerbare 
onafhanklike staat wees, wat in geen enkele opsig aan ’n ander staat 
onderdanig is nie. Met ander woorde, lede van ’n konfederasie moet 
soewerein onafhanklike state wees wat uit eie vrye wil tot samewerking 
met ander state toestem.

(b) Die konfederasie, wat as gevolg van ’n samewerkingsooreenkoms tussen 
state tot stand kom, vorm nie ’n afsonderlike staat nie.

(c) Die uitvoerende instellings wat nodig is vir die koórdinering van 'n kon- 
federale samewerkingsooreenkoms besit geen beleidbepalings- of 
besluitnemingsmagte nie, en tree in alle opsigteslegs opna aanleiding van 
'n gesamentlike opdrag van die deelnemende state. Dit geld vir die voor- 
siening van fondse en personeel, organisatoriese en proseduriële reëlings 
en enige beoogde handelinge.

(d) Lede van ’n konfederasie behou in alle opsigte hul onafhanklike status. ’n 
Lid mag homself te enige tyd ook van die konfederasie onttrek. ’n Meer- 
derheidstem ten gunste van ’n wysiging van die samewerkingsooreen- 
koms is derhalwe ook nie bindend op lidlande nie.

Daar mag in bepaalde konfederasies verdere of ander voorskrifte wees wat 
lidstate in ’n mindere of meerdere mate bind, maar dit is duidelik dat die 
basiese grondslag van interowerheidsverhoudinge in ’n konfederasie daarin 
bestaan dat dit vrywillige samewerking tussen soewerein onafhanklike state 
verteenwoordig. In daardie opsig staan dit dan ook in direkte teenstelling met 
fundamentele aspekte van ’n federasie, wat vervolgens behandel word.

5.2 FEDERALE STAATSVORM

5.2.1 Oorsprong

Regering deur die ou Israeliete het waarskynlik die eerste aanduidings van ’n 
federale staatsvorm bevat. Die Israeliese “federasie-konfederasie” was nie 
deur politieke gesagsuitoefening gebind nie, maar eerder deur eenheid van ras 
en geloof, en gevestig op ’n vrywillige verbond. Gepaard hiermee was die 
beginsel van selfregering deur individuele stamme in elk geval van toepassing 
(Mogi, 1931 : 22).

Volgens Mogi blyk dit ook dat die eerste tekens waaruit ’n werklik federale 
gedagte voortgespruit het in verband gestaan het met die Griekse stadstate wat 
in die Griekse klassieke tydperk, 510 tot 338 voor Christus, as demokratiese 
stadstate ontplooi het. In daardie tyd het ’n losse samewerking tussen die
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stadstate vir bepaalde doeleindes bestaan, wat in verband gestaan het met eed- 
vereistes van die tempel van Delfi. Daar was egter ’n praktiese probleem in ver- 
band met moontlike samewerking vir gemeenskaplike doeleindes tussen die 
onderskeie stadstate (Mogi, 1931 : 22). Die kulturele ontwikkeling van die 
stadstate was hoog en uitstaande, maar nogtans individualisties, sodat indi- 
viduele stadstate skaars tot samewerking met andere kon toestem sonder om 
hul prestige prys te gee. Geen werklike federasie kon dus tot stand kom nie. 
Tog is dit interessant dat die Griekse filosoof Thales van Milete (624 -  546 vC) 
gedagtes van samewerking in een of ander vorm gekoester het, toe hy by 
geleentheid aan die hand gedoen het dat die onderskeie stadstate ’n 
gemeenskaplike raadsaal moes oprig (Stanley, 1975 : 12).

Geen werklike federale voornemens is gemanifesteer voordat die beginsel van 
soewerein onafhanklike state ontstaan het (Mogi, 1931 : 25), en die noodsaak- 
likheid vir verhoudinge van een of ander aard tussen soewereine state ’n 
werklikheid begin word het nie. Dit is waarskynlik ook die rede waarom Jean 
Bodin, die grondlegger van die soewereiniteitsteorie, in 1577 as die eerste 
werklike voorstander van die federale gedagte tevoorskyn gekom het (Mogi, 
1931 : 26). Hy het onder andere die koóperatiewe karakter van federalisme 
beklemtoon, en die mening gehuldig dat ’n vereniging van onafhanklike state 
deur middel van 'n verdrag sou ontstaan, dit wil sê, ’n federasie van soewereine 
state sou op daardie wyse in die lewe geroep kon word.

5.2.2 Federasie

Volgens Mogi (1931 : 33) het die federale gedagte uiteindelik daarin bestaan 
dat dit nie slegs ’n vennootskap tussen onafhanklike state sou wees nie, maar 
dat dit ook terselfdertyd ’n koóperatiewe eenheid van daad tussen die 
onderskeie state en hui onderskeie gemeenskappe teenoor ’n federale regering 
sou wees. Verhoudinge tussen die state sou derhalwe in eenheid met 
onafhanklikheid gestalte vind.

Uit hierdie federale gedagte het ses basiese federale beginsels ontstaan wat die 
kern en die wese van die verhoudinge tussen die betrokke owerhede onderling, 
en tussen die owerhede en die federale liggaam, sou vorm (Sawer, 1976 : 1):

(a) 'n Geografies identifiseerbare totaliteit word saamgestel uit 'n aantal 
geografies identifiseerbare onafhanklike owerhede met gemeenskaplike 
grense. Behoudens (b) hieronder is elke onafhanklike owerheid soewe- 
rein in sy eie reg en is hy in geen opsig onderdanig aan enigeen van die 
ander langsliggende owerhede nie. Elkeen van hierdie owerhede beskik 
oor sodanige uitvoerende instellings as wat nodig mag wees vir die 
werksaamhede van die owerheid van daardie gebied.

(b) Die totale gesamentlike geografiese gebied van die afsonderlike 
owerhede word vir internasionele en regsdoeleindes as ’n federale ower-
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heid beskou, laasgenoemde met eie uitvoerende instellings wat as nodig 
beskou word om die werksaamhede van die federale owerheid te verrig, 
en wat sou beskik oor beperkte identifiseerbare gesagoor die hele gebied, 
dit wil sê, oor al die konstituerende owerhede gesamentlik.

(c) Mag word op so ’n wyse tussen die federale owerheid en die individuele 
konstituerende owerhede verdeel dat die uitvoerende instellings van 
laasgenoemde groep direkte beheer oor hul onderskeie gemeenskappe 
het, terwyl die uitvoerende instellings van die federale owerheid direkte 
beheer oor die totale samelewing sou hê.

(d) Die verspreiding van mag tussen die federale owerheid en die ander 
owerhede word gereël by wyse van 'n konstitusie (gewoonlik geskrewe). 
Die konstitusie bevat ’n aansienlike mate van onbuigsaamheid, en basiese 
voorskrifte wat daarin vervat is, is verskans. Die rede hiervoor is dat die 
ooreenkoms nie as ’n losse samewerkingsooreenkoms beskou moet word 
nie, en dat die onderskeie magte en regte van die federale owerheid en die 
ander owerhede formeel beskerm moet word.

(e) Die konstitusie maak ook voorsiening vir reëls waarvolgens konflik 
tussen die federale owerheid en die ander owerhede besleg kan word.

(f) Die magsverspreiding tussen die federale owerheid en die konstituerende 
owerhede, soos dit in die konstitusie verskans word, word vertolk en 
bewaak deur ’n regsprekende gesag wat uitsprake kan lewer oor die 
regsgeldigheid van handelinge (insluitende wetgewing) van die federale 
owerheid of enige van die ander owerhede, waar die vermoede bestaan 
dat die een of die ander magte in terme van die konstitusie oorskry. Die 
regsprekende gesag hanteer derhalwe ook konfliksituasies.

Met inagneming van bogenoemde kriteria lê die federale staatsvorm bepaalde 
identifiseerbare verhoudinge tussen die konstituerende dele daarvan neer. Die 
belangrikste daarvan is dat die federale regering oor konstitusionele regte 
beskik wat hom in staat stel om gesag uit te oefen oor die owerhede binne sy 
regsgebied, ten opsigte van daardie aangeleenthede wat in die konstitusie 
genoem word, terwyl die individuele owerhede binne hul onderskeie 
regsgebiede volle outonomie besit oor daardie aangeleenthede wat nie aan die 
federale owerheid toegesê is nie.

Voordat daar oorgegaan word om die institusionalisering van die federale 
stelsel, soos veral in die Verenigde State gemanifesteer, in oënskou te neem, 
word aandag eers aan die unitêre staatsvorm gegee.
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5.3 UNITÊRE STAATSVORM

5.3.1 Oorsprong

'n Staatsvorm ontwikkel as gevolg van ’n evolusionere en skeppingsproses 
(Rienow, 1966 : 212). Hierdie stelling is veral waar in die geval van die ontstaan 
van die unitêre staatsvorm.

Die unitêre staatsvorm het vir alle praktiese doeleindes voortgespruit uit die 
sogenaamde soewereiniteitsgedagte (Mogi, 1931: 269). In Engeland en Frank- 
ryk was die konings in die vroeë eeue die soewereine gesag in die gebiede 
waaroor hulle geheers het. Vir die Grieke het soewereiniteit daarin bestaan dat 
finale en absolute gesag binne ’n identifiseerbare staat by die gemeenskap 
berus (Wiechers, 1967 : 19). Dit het daarop neergekom dat die gemeenskap die 
bevoegdheid besit het om die gesag wat oor hom gestel is, omver te werp en ’n 
ander gesag in sy plek te stel indien hy sterk genoeg was om dit te doen.

Met die totstandkoming van die Romeinse Ryk het gesagsbevoegdheid ’n ver- 
skuiwing ondergaan, eers vanaf die volk na ’n volksvergadering en vandaar na 
die keiser (Wiechers, 1967 : 20). Dit is op daardie beginsel dat die Engelse en 
Franse konings voortgebou het en, soos reeds gemeld, het die oppergesag in 
hulle onderskeie gebiede by die konings berus, of, anders gestel, die 
soewereine oppergesag was in hul hande.

Gedurende die vormingsjare van identifiseerbare geografiese gebiede -  soos 
byvoorbeeld Engeland -  was daar binne die gebiede ’n aantal losstaande 
“segmente” (Hinsley, 1966 : 18) of owerheidseenhede onder die gesag van die 
konings of adellikes, waarin die individuele gemeenskappe weinig of geen 
samehorigheidsgevoel met ander gemeenskappe gehad het nie. Vir solank as 
wat die onderskeie segmente afsonderlik hul gang gegaan het, kon daar geen 
sprake van eenheid van optrede wees nie.

In Engeland het ’n reeks verowerings daartoe gelei dat segmente onderwerp en 
bymekaargevoeg is (Rienow, 1966 : 22). Met die oorwinnings van 1066 het 
Brittanje ’n eenheidstaat geword en die oppergesag oor die hele gebied het in 
die heerser gevestig geraak. Dit is slegs gedurende die agttiende eeu dat 
politieke oppergesag in Engeland oorgegaan het in die parlement (Wiechers, 
1967 : 31) na 'n lang stryd tussen die koning en die parlement.

5.3.2 Wese van die unitêre staatsvorm

Die wese van die unitêre staatsvorm kan kwalik beter beskrywe word as om 'n 
uitlating van Lodewyk XIV van Frankryk aan te haal (vgl. Wiechers, 1967 : 29), 
wat by geleentheid gedurende sy koningskap uitgeroep het: “l’etat c’est moi” -  
“ek is die staat”. Die unitêre staatsvorm bevestig, in terme van die



Unitêre staatsvorm 109

soewereiniteitsleer, dat daar in elke staat ’n hoogste gesag is wat aan niks of 
niemand ondergeskik is nie. Hieruit spruit ’n aantal basiese beginsels voort 
waaraan ’n unitêre staatsvorm uitgeken word, en waarvolgens die verhoudinge 
tussen die onderskeie owerheidsinstellings binne ’n unitêre staat manifesteer 
(Wiechers, 1967 : 29):

(a) In ’n staat met 'n unitêre staatsvorm Ís die oppergesag ondeelbaar en 
onbeperk. Dit spreek vanself dat die gesag ondeelbaar moet wees, omdat 
daar andersins nie slegs een oppergesag sou wees nie. Desgelyks is die 
gesag van die oppergesag onbeperk omdat daar geen ander gesag is wat 
dit wel kan beperk nie.

(b) Binne die internasionaal erkende grense van die unitêre staat, kan die 
sentrale wetgewende gesag wette maak oor enige aangeleentheid wat die 
staat raak, en kan hy ook sodanige wette herroep of wysig.

(c) Die grondwet van ’n unitêre staat (indien daar 'n geskrewe grondwet 
opgestel word -  Brittanje het nie een nie) sal gewoonweg geen perke stel 
aan die bevoegdhede van die sentrale wetgewende gesag nie, tensy die 
wetgewende gesag vrywillig instem dat daar beperkings op sy bevoegd- 
hede geplaas mag word (let op dat hierdie beperkings te enige tyd deur die 
wetgewende gesag herroep kan word).

(d) Die wetgewende gesag het die bevoegdheid om sodanige finansiële 
bronne vir homself te skep as wat hy mag goeddink, en hy mag deur 
wetgewing soveel uitvoerende instellings, van welke aard ookal, skep vir 
die behoorlike uitvoering van sy werksaamhede.

(e) Indien die aard en omvang van die dienslewering dit mag vereis, mag die 
hoogste wetgewende gesag, op ’n geografiese of ander grondslag, soveel 
ondergeskikte meerdoelowerhede of enkeldoelowerhede skep as wat 
nodig mag blyk, en mag hy hulle op verskillende hierargiese gesagsvlakke 
plaas. Desgelyks mag hy erkenning verleen aan enige afsonderlike 
owerheidseenhede wat voor die skepping van die unitêre staat bestaan 
het, en mag hy hulle by die hierargiese gesagstruktuur inskakel.

(f) Die wetgewende gesag mag aan die geskepte owerheidsinstellings 
bevoegdhede en magte toeken, tesame met die nodige finansiële middele 
of bronne om hulle in staat te stel om hul onderskeie pligte en funksies na 
te kom.

(g) Verhoudinge tussen owerheidsinstellings op verskillende hierargiese 
vlakke word deur die wetgewende gesag bepaal.
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Die aard van die verhoudinge tussen owerheidsinstellings in ’n unitêre staat 
veronderstel absolute onderdanigheid aan die hoogste wetgewende gesag. Die 
absolute onderdanigheid kan egter getemper word deur die aard van die 
beheer wat oor die ondergeskikte owerheidsinstellings uitgeoefen word en die 
graad van diskresie wat aan hulle toegeken word in die uitvoering van hulle 
onderskeie funksies.

5.4 VERHOUDINGSVERSKILLE TUSSEN UNITÊRE EN FEDERALE 
STAATSVORME

Vir sover dit die reëling en vestiging van owerheidsverhoudinge betref, kan die 
volgende basiese verskille tussen federale and unitêre staatsvorme geidenti- 
fiseer word, hoewel die aangeduide verskille nie as absoluut beskou kan word 
nie (Schulz, 1961 : 179):

(a) Die unitêre staatsvorm is meer plooibaar as die federale staatsvorm ten 
opsigte van die verspreiding en herverspreiding van funksies tussen 
owerheidsinstellings en die herreëling van geografiese grense, vanweë die 
beginsel van soewereine oppergesag wat ’n eienskap van die unitêre 
staatsvorm is. Dit staan die wetgewende gesag in ’n unitêre staatsvorm 
dus vry om, na aanleiding van veranderde omstandighede in die land, 
nuwe owerheidstrukture te skep en om aan hulle sodanige funksies en 
bevoeghede toe te sê as wat nodig mag blyk. Desgelyks is die wetgewende 
gesag gemagtig om enige geografiese indeling van owerheidsinstellings uit 
te brei of in te kort indien redes vir so ’n stap bestaan, en om selfs ’n 
bestaande aantal owerheidsvlakke te wysig. In die geval van ’n federale 
staat is hierdie optrede nie moontlik nie. ’n Federale owerheid kan 
byvoorbeeld nie die funksies en bevoegdhede van die deelnemende 
owerhede wysig sonder die magtiging van daardie owerhede nie, en nog 
minder kan hy geografiese grense wysig sonder die instemming van die 
geaffekteerdes.

(b) Eenvormige beleidsrigtings is makliker in ’n unitêre staat. ’n Federale 
owerheid se beleidbepalingsmagte is beperk tot daardie aangeleenthede 
wat ingevolge die konstitusie aan hom toegesê is. Indien hy ’n besondere 
beleidsrigting as wenslik beskou vir die hele federale gebied, moet hy die 
instemming van elke deelnemende owerheid daartoe verkry. Om hierdie 
rede is dit in ’n unitêre staat makliker om belangrike aangeleenthede 
tussen die deelnemende owerhede te koórdineer as wat die geval in ’n 
federale staat sal wees.

(c) Daar is vanselfsprekend minder waarborge teen sentralisasie van gesag in 
lande waar die unitêre staatsvorm geld as in federale lande. Hierdie ver- 
skil is veral van belang omdat een van die grondslae van die demokrasie
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daarin geleë is dat dit die grootste mate van effektiewe individuele deelname 
deur elke lid van die gemeenskap voorstaan (Wiechers, 1967 : 19), omdat die 
gemeenskap dan in alle opsigte betrek word by die bepaling van 
gemeenskapswaardes. Hiervolgens word ’n fundamentele bydrae gelewer tot 
sinvolle ekstra-owerheidsverhoudinge. In ’n federale staat het plaaslike 
bestuur 'n verskanste waarborg dat sentralisering van bevoegdhede nie sum- 
mier toegepas kan word nie. In lande met ’n unitêre staatsvorm geld hierdie 
waarborg egter nie, hoewel die owerheid in sodanige geval waarskynlik nie lig- 
telik sal oorgaan tot oormatige sentralisering nie.

5.5 ’N TOEPASSINGSVELD VAN DIE FEDERALE STAATSVORM :
DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA

Die oorspronklike dertien state van die Verenigde State van Amerika was voor 
federasie in ’n konfederale stelsel saamgevoeg vir bepaalde doeleindes. 
Sodanige verhoudinge as wat tussen hulle bestaan het was derhalwe van ’n 
losse, vrywillige aard. Die konfederasie is ontbind toe die konstitusie van die 
Verenigde State in 1789 in werking gestel is (Schulz, 1961 : 195). Die 
implikasies van die regs- en ander verhoudinge wat deur die konstitusie geskep 
is, moes eers aan die praktyk getoets word voordat die wese van die federale 
stelsel finaal bekend sou wees, en twee hofbeslissings, in 1868 en 1869, het 
gestalte aan bepaalde verhoudinge gegee.

5.5.1 Belangrike hofbeslissings

Twee belangrike beslissings van die hoggeregshof in die negentiende eeu het 
een besondere aspek van die verhoudinge tussen staat en federale owerheid, en 
tussen plaaslike owerheid en staat, beklemtoon, naamlik die klaarblyklike 
onherroeplikheid van die hierargiese gesagsposisies waarin die state en plaas- 
like owerhede hulself in die konstitusie bevind het.

5.5.7.7 Texas

In 1869 het die staat Texas, teen die agtergrond van ’n onwilligheid om langer 
onder die gesag van die federale regering te staan, besluit om die federasie te 
verlaat en as ’n onafhanklike staat voort te bestaan (Berman, 1981 : 29). Die 
hooggeregshoof het beslis dat Texas nie die bevoegdheid ingevolge die 
konstitusie besit het om die federasie te verlaat nie, omdat enige onttrekking 
uit die federasie, of selfs ontbinding daarvan, slegs moontlik sou wees indien al 
die deelnemende state daartoe sou instem. Hierdie hofbeslissing is van belang, 
nie slegs vanweë die implikasies van vertikale interowerheidsaspekte wat dit 
ingehou het nie (gebondenheid aan die gesag van die federale owerheid), maar 
ook vanweë die horisontale interowerheidsverhoudinge wat daar tussen die 
onderskeie state bestaan, naamlik dat hulle deur federasie onderling aan
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mekaar gebind is, en dat hulle hierdie verbondenheid slegs mag verbreek 
indien almal daartoe instem.

5.5.1.2. Dillon se wet

Plaaslike owerhede was die eerste gesagsowerhede wat ontstaan het toe groepe 
mense hulle in gemeenskappe saamgevoeg het tydens die vormingsjare van die 
VSA. Later het baie van hierdie owerhede onder afsonderlike state saam- 
gegroepeer sonder om hul basiese outonome regte prys te gee. Veral die groot 
en groeiende plaaslike owerhede het niks daarvan gehou dat hulle in die nuwe 
federale konstitusie onder die hierargiese gesag van die onderskeie state 
geplaas was nie. Hulle het dit as ’n beperking op hul vryheid beskou, en som- 
mige plaaslike owerhede het probeer om op hul eie voort te gaan. Dit het aan- 
leiding gegee tot ’n nou reeds beroemde beslissing van die hooggeregshof in 
1868, in die uitspraak deur Regter Dillon van Iowa. Hierdie hofbeslissing staan 
alom bekend as Dillon se wet. Die relevante gedeelte van die uitspraak was min 
of meer soos volg (Martin, 1967 : 29):

Munisipale owerhede ontleen hul regte en bevoegdhede in alle opsigte aan 
staatswetgewing waarsonder hulle nie kan bestaan nie. ’n Staat mag plaaslike 
owerhede skep of vernietig, en mag derhalwe ook hierdie owerhede verander 
en beheer. State mag al hierdie dinge doen selfs sonder dat die federale reger- 
ing iets daaraan kan doen. Derhalwe bestaan daar geen perke aan die gesag van 
die state oor plaaslike owerhede binne hul onderskeie regsgebiede nie.

Vir sover dit die verhoudinge tussen staat en plaaslike owerheid binne die 
federale stelsel van die VSA betref, is dit derhalwe uit Dillon se wet verder 
duidelik dat unitêre beginsels selfs daar geld, en nie federale beginsels nie.

Die hierargiese gesagslyne tussen die federale regering, die state en plaaslike 
owerhede in die VSA blyk duidelik uit die konstitusie, uit die beslissing aan- 
gaande Texas en uit Dillon se wet, maar veranderde omstandighede in die 
Verenigde State, veral in die spoor van die Tweede Wêreldoorlog, het afwyk- 
ings in die federale regeringstelsel veroorsaak. Enkele van hierdie omstan- 
dighede, en die gevolge daarvan vir owerheidsverhoudinge in die VSA, word 
vervolgens bespreek.

5.5.2 Veranderde omstandighede in die VSA

Die veranderde omstandighede in die VSA kan in drie fundamentele vraag- 
stukke verdeel word, naamlik finansiële probleme en gevolglik ’n groeiende 
onvermoë van die state om na plaaslike bestuur om te sien, ’n byna ongekende 
stedelike groei en ontwikkeling, en groter betrokkenheid by owerheids- 
aangeleenthede deur die gemeenskap.
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5.5.2.1 Die state

State het ’n verantwoordelikheid gehad om stedelike probleme sover moontlik 
op te los. Dillon se wet het trouens die verhoudinge tussen staat en plaaslike 
bestuur duidelik gestel. State het egter in 'n al hoe groter wordende mate hul 
verantwoordelikhede onbevredigend nagekom. Afgesien van 'n geldelike 
onvermoë was daar selfs 'n onwilligheid te bespeur om plaaslike owerheids- 
probleme op te los (Martin, 1967 : 18). Hierdie feite het by die federale 
regering 'n bewustheid laat ontwikkel dat plaaslike owerhede veral op finan- 
siële gebied gehelp moes word, en daar was trouens in federale kringe ’n gewil- 
ligheid om te help. Dit alles het die weg oopgelaat vir die federale owerheid om 
direk by plaaslike owerheidsaangeleenthede betrokke te raak, wat uit die aard 
van die saak ’n afwyking van die konstitusionele verhoudingspatroon in die 
VSA sou wees. Dit sou ’n ingrypende verandering in die interowerheidsver- 
houdinge tussen federale regering, state en plaaslike bestuur veroorsaak, ook 
vir sover dit die basiese beginsels van die federale staatsvorm sou negeer.

5.5.2.2 Stedelike groei

Die ontwikkeling van Amerika tot ’n aantal metropolitaans-stedelike 
gemeenskappe het verreikende gevolge vir die stede ingehou en ongekende 
stedelike probleme veroorsaak. ’n Aansienlike bydrae tot die verstedeliking is 
veral ook gemaak deur die Negerbevolking wat in groot getalle na die stede ge- 
trek het (Martin, 1967 : 14). Die verstedeliking het veral vyf probleme veroor- 
saak (Martin, 1967 : 15):

(a) Stedelike verval. Die meeste geboue in die stadsentra van die groot stede 
is tussen vyftig en eenhonderd jaar gelede opgerig, en baie min aandag is 
aan vernuwing en behoorlike onderhoud gegee. Die gevolg was dat baie 
van die sentraal stedelike kerne verouderd en selfs in ’n groot mate 
onbruikbaar geraak het. Besigheids- en woongebiede wat deur hierdie 
agteruitgang geraak is, het verder verval as gevolg van ongewenste 
elemente wat die geboue betrek het.

(b) Behuisingsprobleme. Behuising wat gedurende die twintigerjare opgerig 
is het vinnig begin agteruitgaan, groot en duur huise wat binne loop- 
afstand van stadsentra geleë was, is uiteindelik beset deur twee of drie 
gesinne nadat die oorspronklike eienaars verhuis het, en baie substan- 
daard behuisingseenhede isopgerig. Dit het alles tot slumtoestande gelei.

(c) Stedelike vervoer. Vervoer van die massas het ongekende probleme ver- 
oorsaak. Afgesien van ’n onontbeerlike toename in amptelike vervoer- 
dienste wat teen groot verliese bedryf is, het die aantal private motors 
teen ’n geweldige tempo toegeneem.

(d) Onderwys. Die groot verstedeliking het ook groot onderwysprobleme in 
stedelike gebiede veroorsaak. Toename in getalle, groeiende vereistes vir 
tegniese onderrig, en groot bedrae geld wat vir die oprigting van geboue
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en voorsiening van toerusting benodig is, het tot die finansiële probleme 
van stede bygedra.

(e) Besoedeling. Die agteruitgang van die gehalte van watervoorrade en die 
gevolge van lugbesoedeling het groot gesondheidsprobleme veroorsaak 
onder stedelike bevolkings. Stappe om watervoorrade te verbeter en te 
suiwer en om lugbesoedeling teen te werk was onvoldoende en toestande 
het versleg.

In die lig van die probleme wat hier genoem is, en in die lig van die state se 
onvermoë om te help, was die deur vir federale hulp oop.

5.5.2.J Publieke deelname

Soos die geval in elke stad in die wêreld is, is daar publieke deelname aan die 
administratiewe proses van owerheidsinstellings deur middel van politieke 
partye, belangegroepe, die media en drukgroepe (Adlem en du Pisani, 1982 : 
76). In die VSA het die deelname ’n nuwe dimensie verkry deur spesifiek, 
vanaf die sestigerjare, in wetgewing voorsiening te maak vir maksimale prak- 
tiese deelname deur die gemeenskap (Wright, 1982 : 57). Hierdie feit het ’n 
groot invloed uitgeoefen op veral ekstra-owerheidsverhoudinge. In Dayton, 
Ohio, is groter publieke deelname saam met die instelling van PPBS ingevoer. 
Dit het ’n vertroebelende invloed op verhoudinge tussen die gemeenskap en 
plaaslike owerhede gehad (Hattingh, 1973 : voetnota 119). Wright sê ook hier- 
van dat die wetlike aanmoediging van publieke deelname ’n ongestadigde 
element in onderlinge verhoudinge veroorsaak het (Wright, 1982 : 57).

5.5.3 Invloed van die nuwe verwikkelinge op die federale verhoudinge

Die veranderde omstandighede het afwykings van die formele federale stelsel 
in die VSA tot gevolg gehad, waarvan die volgende as voorbeelde dien :

(a) Die federale owerheid het oorgegaan tot groot finansiële hulpprogramme 
aan die state, en het daardeur ook begin om op ’n indirekte wyse in te 
meng in die interne beleid van die state. Daar is selfs sover gegaan as om 
federale beleid in state toegepas te kry deur gebruik te maak van manipu- 
lerende taktiek (Wright, 1982 : 114) deur state te verwittig dat subsidies 
teruggetrek sou word as hulle nie bepaalde federale beleidsrigtings aan- 
vaar nie. Daar is dus unitêre elemente in die federale verhoudinge 
tussen die federale regering en die state ingevoer.

(b) Op dieselfde wyse is daar afgewyk van basiese federale beginsels deurdat 
die federale owerheid plaaslike owerhede al hoe minder deur be- 
middeling van die state finansieël en andersins gehelp het. Daar is al hoe 
meer direkte verhoudinge met plaaslike owerhede aangeknoop, en finan- 
siële hulp het veral daartoe gelei dat die federale regering aan plaaslike 
owerhede voorgeskryf het wat hulle moes doen en wat hulle moes laat.
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Hierdie af\\’ykings van die grondliggende vereistes van die konstitusie is 
geregverdig op die basis dat die inmenging slegs hulpverlening sou wees 
(Wright, 1982 : 117). Die “hulpverlening” aan plaaslike owerhede deur 
die federale owerheid (wat voortduur en al hoe groter in omvang word) 
het ‘n groot verandering in die vertikale verhoudinge tussen die state en 
plaaslike owerhede teweeggebring, omdat plaaslike owerhede neig om 
min ag op die state se hierargiese gesagsposisie teenoor hulle te slaan, en 
om eerder direk met die federale owerheid te onderhandel. 'n Sterk 
federale owerheid-plaaslike owerheidsverhouding het dus ontwikkel 
(Wright, 1982 : 118).

(c) Die state en plaaslike owerhede moes onderskeidelik, in terme van hul 
eie intra-owerheidsverhoudinge, drastiese aanpassings maak. Beleid 
moes gewysig word deur interne prioriteite te verander as gevolg van die 
federale owerheid se hulpprogramme, omdat ’n projek waarop n sub- 
sidie ontvang word nou makliker aangepak kon word as andersins. Finan- 
siële reëlings en begrotings moes hersien word in die lig van finansiële 
hulp wat van die federale owerheid ontvang is. Die gevolg hiervan was 
byvoorbeeld ook dat departementele strukture gewysig moes word. 
Desgelyks moes die personeelstukture hersien word, nuwe prosedure- 
voorskrifte moes uitgereik word en beheermaatreëls moes aangepas 
word om voorsiening te maak vir ’n meer direkte vorm van beheer vanaf 
die kant van die federale owerheid (Wright, 1982 : 118).

(d) Daar het ’n diepgaande verandering in ekstra-owerheidsverhoudinge 
ingetree. Die subsidies en ander finansiële hulpverlening aan state en 
plaaslike owerhede het gelei tot opmerklike veranderings in die 
magsposisie van belangegroepe, gemeenskapsverenigings en kiesers 
(Wright, 1982 : 119). Die aanduidings was dat hierdie groepe ook ’n 
groter invloed begin uitoefen het as gevolg van die feit dat deelname wet- 
lik aangemoedig is. In baie gevalle sou deelname oorslaan na direkte 
inmenging waar federale skenkings, as gevolg van versoeke van buite- 
groepe, aan state en plaaslike owerhede toegestaan is. In baie gevalle is 
die voorsiening van federale fondse aan state en plaaslike owerhede (vir 
armsorg, byvoorbeeld) selfs deur drukgroepe beskou as fondse om die 
owerheidsinstellings mee te beveg (Wright, 1982 : 58).

Indien al die bogenoemde aanpassings, wysigings en afwykings in verband 
gebring word met die beginsels wat in ’n federale staatsvorm vervat is, en ook 
met die beginsels van die federale konstitusie van die VSA, is dit nie verbasend 
dat skrywers oor owerheidsverhoudinge in die VSA (Wright, Sawers, Martin) 
van die “Nuwe Federalisme” praat, en in hul geskrifte moeite ondervind om die 
groeiende ingewikkeldhede van owerheidsverhoudinge in Amerika uiteen te 
sit en te verduidelik nie. Die probleme van hierdie skrywers kan begryp word 
in die lig van die afwykings van die federale staatsvorm in die VSA se federale 
konstitusie.
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5.6 ’N TOEPASSINGSVELD VAN DIE UNITÊRE STAATSVORM: 
GROOT BRITTANJE

Daar is reeds in ’n vorige paragraaf (5.3.1) aangedui dat die unitêre staatsvorm 
uit die sogenaamde soewereiniteitsgedagte voortgespruit het, wat veral in 
Brittanje gemanifesteer het. Die unitêre benadering in Britse owerheids- 
verhoudinge, soos dit vandag daar uitsien, het ’n langsame evolusieproses 
tussen sentrale en plaaslike owerheid uitgemaak, en aandag word kortliks aan 
hierdie proses gegee. Gebeure in Brittanje word vanaf die tiende eeu in 
oënskou geneem, dit wil sê van na die bykans stagnante historiese tydperk van 
die voorafgaande vyfhonderd jaar tussen die jare 500 en 1000 (Collingwood, 
1949 : 4 4 4 ).

5.6.1 Tiende eeu

Gedurende die eerste helfte van die vyfde eeu, toe dit reeds duidelik was dat 
die Romeinse Ryk tot ’n val sou kom, het Romeinse Brittanje bestaan uit ’n 
aantal stamowerhede wat oor die lengte en breedte van die land gesaai was. In 
daardie tyd het Honorius hierdie owerhede gelas om vir hulself te sorg, en klein 
eiemente van afsonderlike regering het as gevolg daarvan tevoorskyn getree. 
Teen die jaar 450 het hierdie verskynsel ook verdwyn (Collingwood, 1949 : 
315).

Dit is eers gedurende die tiende en elfde eeue dat werklike tekens van die uni- 
têre staatsvorm in Brittanje verskyn. Na die verowerings in Brittanje in 1066 is 
munisipale status in 'n elementêre vorm aan plaaslike gebiede toegeken, maar 
die verhoudinge was gevestig in die feit dat plaaslike owerhede in alle opsigte 
slegs die instrument van die sentrale gesag (die koning) was (Platt, 1976 : 130). 
Teen die einde van die twaalfde eeu, daarenteen, het plaaslike owerhede reeds 
aansienlike outonome magte besit wat deur die koning aan hulle toegesê is 
Platt, 1976 : 135).

5.6.2 Veertiende eeu

Teen die einde van die veertiende eeu het die verhoudinge tussen sentrale en 
plaaslike owerheid in die teken van die opkoms van die militêre despotisme 
gestaan, as gevolg van onverantwoordelikheid en korrupsie wat in Brittanje 
hoogty gevier het (Mumford, 1961 : 353). Die gevolg hiervan was dat plaaslike 
owerhede vir ’n paar honderd jaar weer eens in ’n posisie was dat hulle niks kon 
vermag sonder spesifieke magtiging van die sentrale owerheid nie. Teen die 
aanvang van die negentiende eeu het dinge sodanig versleg dat daar bykans 
geen plaaslike verteenwoordigende rade bestaan het nie (Redlich & Hirst,
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1971 : 32). Die bewind van die despotiese Tudors en Stuarts was egter byna 
verby en 'n ander era, wat gegeld het veral ten opsigte van 
interowerheidsverhoudinge, het in Brittanje aangebreek.

5.6.3 Negentiende eeu

Met die bestyging van die Engelse troon deur Willem van Oranje, het daar ’n 
einde gekom aan die stryd tussen absolute en konstitusionele regering. Vir die 
eerste keer het daar in Brittanje 'n einde gekom aan administratiewe beheer 
oor plaaslike owerhede (Hattingh, 1984 : 45). Magte is deur die sentrale 
owerheid gedewoleer, maar met volle inagneming van die basiese beginsel van 
unitêre regering, naamlik die oppergesag van die Britse parlement.

'n Koninklike kommissie van ondersoek is in 1834 aangestel om die posisie van 
plaaslike owerhede te ondersoek. Die kommissie het bevind dat daar wel nog 
burgemeesters, stadsrade en plaaslike gemeenskappe was, maar dat die 
gemeenskap geen aandeel gehad het in die benoeming van die politieke 
ampsdraers nie, en dat die ampsdraers geen kennis gedra het van hul 
onderskeie funksies nie (Clarke, 1955 : 43).

Die uitvloeisel van die verslae van die kommissie van ondersoek was die pro- 
mulgering van die Municipal Corporations Act in 1834. Hierdie wetgewing het, 
vir bykans die heel eerste keer, ’n eenvormige stelsel van plaaslike bestuur in 
Brittanje ingevoer, en het uiteindelik die verhoudinge tussen sentrale en plaas- 
like owerhede neergelê.

5.6.4 Twintigste eeu

Owerheidsverhoudinge tussen die sentrale owerheid en plaaslike owerhede in 
Brittanje word vandag deur finansiële probleme en sterk aanduidings van sen- 
tralisering van gesagoorheers. Daar isreedsgewysop die feit (par. 5.4) datsen- 
tralisering van gesag in ’n unitêre staat relatief maklik is, aangesien die opper- 
gesag in die sentrale owerheid setel.

Die probleme in Brittanje het reeds vroeg in die na-oorlogse jare begin en het 
in hewigheid toegeneem, sodat plaaslike bestuur in Brittanje tans in ’n sterk 
onderdanige verhouding teenoor die sentrale owerheid staan.

Tony Byrne (1983 : 279) identifiseer ses krisisareas vir die laat tagtigerjare en 
die ingang van die een-en-twintigste eeu, wat ’n fundamentele invloed kan 
uitoefen op verhoudinge tussen die sentrale en plaaslike owerhede in Brittanje.

Eerstens is daar die kwessie van plaaslike owerheidstrukture. Sedert die 
herstrukteringsplanne van 1972, toe plaaslike owerhede verander, geskrap en
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heringedeel is, is daar nog steeds geen finaliteit of algemene tevredenheid met 
die strukture bereik nie, en word daar steeds aan die probleem gewerk.

Tweedens het plaaslike owerhede sedert die herstrukturering van 1972 nog 
steeds nie hul interne strukture gefinaliseer nie, met ’n gevolglike nadelige uit- 
werking op intra-owerheidsverhoudinge in plaaslike bestuur in die algemeen. 
Sommige plaaslike owerhede het daartoe oorgegaan om hul onderskeie poste 
van hoof uitvoerende beampte (stadsklerk) af te skaf, net om die poste later 
weer in te stel (Byrne, 1983 : 280). ’n Sogenaamde korporatiewe bestuurstelsel 
is ingevoer en ook reeds weer afgewater.

Derdens wil dit voorkom asof plaaslike bestuur, vir sover dit sommige politieke 
aspekte van ekstra-owerheidsverhoudinge betref, speelbal van die politieke 
partye in Brittanje geword het. Benewens die Britse Konserwatiewe en 
Arbeiderspartye het daar ook ’n sterk Sosiaal-Demokratiese party tot die 
politieke arena toegetree, wat die probleme verhoog het (Byrne, 1983 : 280). 
Stellinge word selfs gemaak dat die heersende politieke party “teen” funda- 
mentele vorme van plaaslike bestuur gekant is om op daardie wyse beloftes in 
politieke manifeste gestand te doen (Jackson, 1983 : 972). Die onlangse 
wetgewing tot ontbinding van die Greater London Council staaf hierdie vrees.

’n Vierde probleem, wat ook politieke verhoudinge aanraak, is die 
moontlikheid van ’n verandering in die kiesstelsel -  van ’n verkiesing op die 
basis van die bekende wykstelsel na ’n stelsel van proporsionele verteenwoor- 
diging. Dit kan tot gevolg hê dat die plaaslike owerheidsrade heeltemal nuwe 
samestellings kan hê, met byvoorbeeld ’n sterker verteenwoordiging uit die 
sakesektor (Byrne, 1983 : 281).

’n Vyfde, en waarskynlik die mees kritiese aspek van verhoudinge tussen die 
sentrale en plaaslike owerhede is, soos ook in die geval van die VSA, die prob- 
leem van finansies. ’n Ingewikkelde finansiële hulpskema aan plaaslike 
owerhede is reeds vir baie jare in Brittanje van toepassing, maar daar word van 
nuwe reëlings in hierdie verband gesê dat dit die tradisionele diskresie van 
plaaslike owerhede in Brittanje om hul eie vlak van uitgawe te bepaal, bedreig 
(Greenwood, 1982 : 253). Dit kan beteken dat plaaslike bestuur in Brittanje 
weer, soos gedurende die Middeleeue, in ’n posisie van volslae onderdanigheid 
aan die sentrale owerheid geplaas kan word.

Die sesde probleem is ’n fundamentele probleem van die werklike verhoudinge 
tussen die twee owerheidsvlakke. Dit is wel so dat Brittanje ’n unitêre staats- 
vorm verteenwoordig, maar daar bestaan geen formele konstitusie om die ver- 
houdinge tussen die owerheidsvlakke aan te dui nie. ’n Vertolking van die ver- 
houdínge tussen die sentrale en plaaslike owerhede word oorgelaat aan 
algemene veronderstellings en konvensies. Die vermoede bestaan dat gesag in 
Brittanje al hoe meer gesentraliseer word, maar weens die afwesigheid van
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maatstawwe kan hierdie vermoede nie bevestig of weerlê word nie. Volgens 
Byrne (1983 : 283) is dit duidelik dat enige mate van konsensus wat nog tussen 
die twee owerheidsviakke bestaan het, tot niet gegaan het.

Die historiese beskouing van interowerheidsverhoudinge in Brittanje dui 
duidelik daarop dat verhoudinge tussen die owerheidsvlakke op die beginsels 
van ’n unitêre staatsvorm berus, en dat die sentrale owerheid nog altoos sy 
soewereine oppergesag terdeë laat geld het. Die verhoudinge is egter geken- 
merk deur afwisselende grade van intensiteit -  vanaf ’n relatiewe mate van 
plaaslike owerheidsoutonomie tot by volslae onderdanigheid -  ’n aanduiding 
van ’n gebrek aan politieke stabiliteit wat nie bevorderlik vir plaaslike bestuur 
of vir sinvolle owerheidsverhoudinge kan wees nie.

Die grondslae van federale en unitêre staatsvorme en die afwykings en prob- 
leme inherent aan die onderskeie staatsvorme soos in hierdie hoofstuk 
bespreek, lei nou in die volgende hoofstuk tot behandelinge van owerheids- 
verhoudinge in Suid-Afrika.


