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Ter introductie Er staan ons 'hete' maanden te wachten. Niet 

alleen dl' oranjekoorts, maar ook de verkiezingskoorts loopt langzaam op 

In :\l'(lerland. Dit nummer kan dienen om het hoofd enigszins koel te 

houden. 

Ten el'l"ste. dl' oranjekoorts. Tijdens de paarse kabinetten is in toene

mende mate dl' discussie ontbrand over de monarchie. Een kleine 

greep: zo waren er dl' geruchten dat koningin Beatrix teveel invloed 

zou hebben bij dl' formatie van nieuwe kabinetten; was er de uit

\pra;lk van dl' koningin over het niveau van de pers ('De leugen 

regeert '1: wl'I"d er uit de school geklapt over vertrouwelijke gesprek

ken tm,>en kamerleden en koningin ('pepper-spray'); werd er door 

onder andere D66 opgeroepen tot modernisering van de monarchie 

(niet veel van terecht gekomen) en was er de heftige discussie over 

het verleden van dl' aanstaande schoonvader Zorreguieta. Mr. R.J. 

I!oek!,tra, lid van dl' Raad van State, betoogt in dit nummer dat het 

belang van het koningschap alleen maar zal toenemen. Daarbij 

wordt l'en zware wissel getrokken op koningschap en ministeriële 

Vl'r;lIItwoonlelijkheid. Die laatste moet niet 'angsthazerig' worden 

ingevuld. 

Ten tweede. dl' verkiezingskoorts. Het is de vraag of de verkiezin

gen eigenlijk alleen zullen gaan over personen, over wie het 

nll'e\t geschikt is als minister-president? Doet de inhoud er nog 

wel lOl') In dit nummer betoogt drs. P. Cuyvers in zijn artikel 

owr christen-democratische gezinspolitiek dat er wel degelijk 

tUndanll'ntele ideologische verschillen zijn tussen CDA, PvdA 

en \,\'D. Dl' overstap van PvdA naar CDA die Cuyvers om deze 

reden al enkele jaren geleden heeft gemaakt, spreekt wat dat 

betreft ;11 boekdelen. 

Tell\lotte. l'en hartelijk woord van welkom aan Anton 

I!outqll'n, lid van dl' redactieraad en hoogleraar in de Oecu

menica aan dl' Universiteit Utrecht, is auteur van de boeken 

C;u,J, ,','TI "1'l'T1 I'nwg (Meinema, Zoetermeer 2e druk 1997) en 

rll,'uj",I!,"T1 "I' zol'k T1(wr God (Meinema 2001). Hij bleek graag 

bereid om het komende jaar cle rubriek Bezinning voor 

nin rekening te nemen. 

ThIj\ .Iall\en 
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De wijze republil<einse tradi

tie van het Nederlandse 

I<oningschap 
MR. R.J. HOEKSTRA 

In de afgelopen jaren is er een discussie ontstaan over nut en noodzaak van 

modernisering van het Nederlandse koningschap. Daarbij kwamen vragen 

aan de orde als: heeft de Koning(in) achter de schermen niet teveel oncon

troleerbare politieke invloed? En hoever moet de ministeriële verantwoor

delijkheid voor het Koninklijk Huis eigenlijk gaan? Een kleine minderheid 

vindt zelfs dat de monarchie niet meer van deze tijd is. Mr. R.J. Hoek-stra, 

lid van de Raad van State, roept in zijn bijdrage aan deze discussie de 

typisch Nederlandse republikeinse traditie van het Koningschap in herin

nering. De constitutionele inkadering van het koningschap van vandaag 

gaat uiteindelijk terug op het Plakkaat van Verlatinge van 1581. 

Voortbordurend op de Apologie van Willem van Oranje werd daarin gron

dig afgerekend met de absolutistische opvatting van het koningschap. Deze 

later in de Neder-Iandse Grondwet verankerde republikeinse traditie van 

het koningschap biedt - ook na de Grondwetsherziening van 1983 - nog 

steeds voldoende aankopingspunten; onder andere voor een sterke betrok

kenheid van Koning en ministers op elkaar en voor een niet "angsthazeri

ge" invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid. Daarom is een 

inperking van de huidige constitutionele basis onnodig en onwenselijk. 

Nederland is een tegendraads land. Een buitenbeentje, al in de 16e, 17e en 

18e eeuw, toen veel landen in Europa en daarbuiten een Koning of Keizer ken

den. Nederland zwoer in 1581 in het Plakkaat van Verlatinge z'n wettige vorst 

af. Een complete revolutie in die tijd. Het plakkaat werd het geboortedocu

ment van de Nederlandse Staat, van de Republiek. Toen heel Europa bezig 

was in de 1ge eeuw de republiek als modern te omarmen, werd Nederland 

een Koninkrijk, bewust en overtuigd, maar dan een Koninkrijk met een 

Koningschap onder de waarborging van een wijze constitutie. Een constitutie, 

waarvan de inhoudelijke contouren zich al aftekenden in het Plakkaat van 

Verlatinge van 1581. 

Het is eigenlijk de preambule van onze Grondwet, die wij nooit een formele 

plaats hebben gegeven in onze Grondwet, sober als we zijn. Terecht denk ik, 

maar tegelijkertijd jammer omdat het Plakkaat in onze geschiedenis en voor

al in de moderne vertaling van de geschiedenis vrijwel geen plaats meer 
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heeft. Eenzelfde lot is de Grondwet trouwens beschoren geraakt. In 

Nederland verblijvende vluchtelingen, zoals Allyiz uit Iran, brengen ons na de 

elfde september de wijsheid en het bijzondere van onze Grondwet weer onder 

dl' aandacht: zij vragen ons de waarde ervan voluit te onderkennen en de 

inhoud als de kern van onze identiteit te erkennen. Het gaat ook in hun ogen 

om een eeuwenoud erfgoed, waarvan de waarde onschatbaar is. Ik voeg eraan 

tOl', dat onze oer-Grondwet, het Plakkaat van Verlatinge, niet voor niets 

grondslag is geweest van de 'Declaration of Independance' van de Verenigde 

Staten in 1776. Het Plakkaat borduurt voort op de Apologie van Willem van 

Oranje in 1579: zijn verdediging tegen de banvloek door Philips 11. Een vorst 

moet zijn land rechtvaardig regeren. "Het is algemeen bekend dat een vorst 

door God tot hoofd van zijn onderdanen is aangesteld om deze te beschermen 

en te bewaren voor alle onrechtvaardigheid, schade en geweld, zoals een her

der zijn schapen moet beschermen: de onderdanen zijn door God niet gescha

pen ten behoeve van de vorst... Integendeel, de vorst is er ter wille van de 

onderdanen, zonder welke hij geen vorst is, om hen rechtvaardig en verstan

dig te regeren en te verdedigen, en hen lief te hebben zoals een vader zijn 

kinderen en een herder zijn schapen: hij zet zijn lichaam en leven op het spel 

om hen te beschermen." 

Dan, na deze plechtige woorden, komt de revolutionaire taal: "Wanneer hij 

dat niet doet, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen, probeert 

hen te onderdrukken, overmatig te belasten, te beroven van hun oude vrij

heid, privileges en oude gewoonterechten, en hen als slaven te bevelen en te 

gebruiken, moet hij dus niet als een vorst, maar als een tiran worden 

beschouwd. Dan staat het zeker zijn onderdanen vrij hem niet meer als vorst 

te erkennen, maar hem te verlaten en in zijn plaats een ander tot souverein 

te kiezen om hen te beschermen." 

Dan volgt een opsomming van de tirannieke handelingen van de Koning, ge

volgd door de conclusie, "dat al deze zaken ons meer dan genoeg wettige 

redenen hebben gegeven de Koning van Spanje te verlaten." 

Ondanks alle eer die de Koning altijd heeft verkregen, heeft hij zich niet 

laten vermurwen af te zien van zijn tirannie. Derhalve heeft hij te gaan. Het 

absolute Koningschap behoort niet te bestaan. In de laatste decennia van de 

16e eeuw was dit verlossende taal, een verlossende boodschap. Is het toevallig 

dat Stad-houder Willem III een eeuw later leider werd van de 'Glorious 

Revolution' in Engeland en zo de macht gaf aan wie het hoorde, namelijk het 

parlement als vertegenwoordiger van het volle Zoals ook de Staten-Generaal 

het volk in 1581 vertegenwoordigde in de afzwering van de Koning. De aan

stichter daarvan, Willem van Oranje, zou je kunnen verdenken van dynastie

ke ambitie, zelf Koning te willen worden. Hij werd het niet, had toen ook niet 
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de ambitie. Het buitenissige van deze situatie was, dat deze exponent van een 

Europese dynastie de grondslag legde voor een republiek. Zijn opvolgers ver

sterkten als stadhouders, dat wil zeggen als dienaren van de Staten-Generaal, 

de republiek. Opvallend daarbij is dat de Oranjes, ook reeds in de republik

einse periode, gesteund werden door de zogenaamde lagere en middenklas

sen in de samenleving. Klassen die niet behoorden tot de kleine regenteneli

te, met wie de Oranjes steeds strijd leverden. De steun van het volk is altijd 

onontbeerlijk geweest voor de Oranjes. Daarop richtten zij zich. Dat bleek ook 

weer het geval te zijn in 1813 en volgende jaren, toen de waarborging van 

hun Koningschap het best kon plaatsvinden in een Grondwet. Het document 

van 1581 dat het volk beschermde tegen het absolutisme, maar geen formele 

status had, werd Grondwet, ter bescherming van de rechten van het volk, 

maar ook om eigen absolutistische neigingen tegen te gaan. Zonder constitu

tie wilde de opvolger van Willem van Oranje geen Koning zijn! Hij wist welke 

risico's zijn verbonden aan het Koningschap. 

In de Nederlandse geschiedenis en de traditie van het stadhouderschap en 

het Koningschap, is het karakter van onze staat steeds meer republikeins dan 

monarchaal gebleven. Het is weliswaar een erfelijk Koningschap, maar niette

min een Koningschap dat zich weet gebonden aan de grondwettelijke oog

merken en grenzen. De eed die de Koning aflegt bij zijn of haar inhuldiging, 

brengt een en ander tot uitdrukking. Hij zweert de onafhankelijkheid en het 

grondgebied te verdedigen en te bewaren, de algemene en bijzondere vrijheid 

en de rechten van alle onderdanen te beschermen en alle middelen te zullen 

aanwenden tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzonde

re welvaart. De Staten-Generaal verklaren van hun kant tijdens de inhuldi

ging de Koning te ontvangen en te huldigen in naam van het Nederlandse 

volk en krachtens de Grondwet, de onschendbaarheid van de Koning en zijn 

rechten te zullen handhaven. De tweezijdigheid van de inhuldiging: de 

Koning is pas echt Koning, indien de Staten-Generaal hem in hun midden 

ontvangen en huldigen, past goed in de republikeinse traditie van het 

Koningschap. Jammer overigens, dat de formulieren van de inhuldiging alle 

uit de Grondwet zijn verdwenen bij de grondwetsherziening van 1983. De 

drang tot versobering heeft het toen gewonnen van de wens de essentie van 

de traditie in de Grondwet te blijven verankeren. 

Onschendbaarheid en ministeriële verantwoordelijkheid 

De onschendbaarheid van de Koning is sinds 1848 in de Grondwet opgeno

men. Zij is opgenomen samen met de ministeriële verantwoordelijkheid. In 

het be-treffende artikel 42, tweede lid, zijn de begrippen onlosmakelijk ver-
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bonden. De Koning ontvangt en geeft informatie van en aan de Ministers. 

Deze zijn van hun kant verantwoordelijk voor al het handelen en niet-hande

len van de Koning. Op zichzelf kan in het begrip onschendbaarheid veel meer 

worden gelezen. In een traditionele monarchie wordt daarmee vaak bedoeld 

dl' goddelijke roeping van het Koningsambt: hetgeen de Koning doet, is wel

gedaan en dus niet voor kritiek vatbaar. Hoewel in de Nederlandse traditie de 

trits God, Nederland en Oranje wel is en wordt gebruikt, is daarmee niet 

beoogd Nederland en Oranje buiten kritiek te plaatsen. De trits is riskant, 

omdat het misverstand van het tegendeel snel rijst en is gerezen. Neen, de 

Nederlandse Koning, juist als het een Oranje is, staat niet buiten kritiek, 

maar de kritiek richt zich tot de Minister om zodoende het Koningschap te 

vrijwaren voor controversiële discussie. De grondwetgever heeft op deze wijze 

het Koningschap tot een permanente factor gemaakt in het staatsbestel. Ook 

tot symbool van eenheid van een op zichzelf verdeelde samenleving en maat

schappij. En ook tot symbool van de rechtsstaat zoals die in Grondwet en 

Statuut van het Koninkrijk is vorm gegeven. Deze symboliek van het 

Koningschap legt op dit ambt tezelfdertijd een zware verantwoordelijkheid. 

Wetgeving. bestuur en rechtspraak krijgen bij ons een Koninklijk stempel. 

Politici. bestuurders en rechters worden er zo aan herinnerd dat zij niet voor 

zichzelf. hun politieke cliënten of politieke meesters optreden maar in dienst 

en voor verantwoordelijkheid van het geheel; en dat geheel wordt door de 

Koning vertegenwoordigd. In het Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van 

Van der Pot en Donner (12e druk, bewerkt door Prof. Mr. L. Prakke, Zwolle 

• 'Nt'en. de Neder· 1989) wordt in dit verband gezegd: "Hoe paradoxaal het op het eerste gezicht 

land se Koning. juist ook moge schijnen, dat heeft tot gevolg dat het in een monarchie republik-

aIs het een Oranje einser toe pleegt te gaan dan in menige republiek. Doordat de behoefte aan 

is, staat niet buiten uitdrukking van de eenheid zich op de Koning en zijn Huis concentreert, is 

kritiek, maar de kri- het onder zijn regering makkelijker om ministers de dubbelrol te doen spelen 

tiek richt zich tot van dienaar van het geheel en voorman van de meerderheid, zonder dat aan 

de Minister om zo- een oppositie het stempel behoeft te worden opgedrukt van de eenheid te 

doende het Koning- schaden, zo niet erger." "Kras gezegd", zo stelt Van der Pot-Donner: "het 

schap te vrijwaren Koningschap is bij ons de bliksemafleider die helpt voorkomen dat politieke 

voor controversiële ambtsdragers, door de behoefte aan eenheid op zichzelf en hun politieke 

discussie: boodschap te concentreren, het nationale onderdak in brand zetten." (blz. 

375-376). 

De functie van het Koningschap doet de politicus, bestuurder en rechter, elk 

in hun eigen verantwoordelijkheid, weten dat zijn beslissing een bijdrage 

moet zijn aan de behartiging van het algemeen belang, niet van deelbelang. 

De Koninklijke functie vormt zo de verbindende schakel tussen de drie pijlers 

van de trias politica; wetgeving, bestuur en rechtspraak dienen deelbelangen 
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te overstijgen. Elk dient ook het belang van zijn eigen pijler te overstijgen. De 

wetgever behoort bij zijn taak oog te hebben voor goede bestuurlijke uitvoe

ring van de wet, de bestuurder behoort de wet goed uit te voeren en heeft 

ervoor zorg te dragen dat de rechter zich tot echte geschillenbeslechting tus

sen burger en overheid dan wel tussen burgers onderling kan beperken; met 

andere woorden tot helper in 'last resort', waar wetgever en bestuurder geen 

taak meer hebben. 

De rechter op zijn beurt behoort de rol van wetgever en bestuurder te respec

teren, dus de grens naar die van wetgeving en bestuur niet te overschrijden. 

De ministeriële verantwoordelijkheid en de parlementaire democratie hebben 

de functie van de Koning buiten de dagelijkse politiek geplaatst. Ministerraad 

en ministers hebben de politieke leiding overgenomen, samen met de Staten

Generaal. "De macht des Konings" is, als voor misverstand vatbaar begrip, ge

schrapt bij de grondwetsherziening van 1983. 

Is de positie van de Koning daardoor verzwakt? Mijn antwoord is neen. De 

Koninklijke functie is veel sterker geconcentreerd geraakt op de zorg voor 

eenheid en samenhang in de samenleving. Je zou kunnen zeggen, dat deze 

taak meer vergt van de Koning dan ooit De samenstelling van de bevolking 

verandert, de Europese Unie is een feit, evenals inmiddels de Euro. Soms werd 

gedacht dat hiermee het Nederlandse Koningschap zou eroderen. Het tegen

deel is het geval. De behoefte aan eenheid en samenhang, aan identiteit en 

zelfbewustzijn is toegenomen en recht evenredig versterkt zich de betekenis 

• 'De ministeriële van het Koningschap. Maar in deze constatering wordt wel een zware wissel 

verantwoordelijk- getrokken op Koningschap en ministeriële verantwoordelijkheid. Dan is het 

heid voor het han- onbelangrijk, zelfs onvruchtbaar een discussie te voeren over de rol van de 

delen van de Ko- Koning binnen de regering; de ministeriële verantwoordelijkheid vergt in de 

ning en voor de le- huidige ontwikkeling juist een sterke betrokkenheid van Koning en ministers 

den van het Konin- op elkaar. Het behoren tot één orgaan is daarvoor een waarborg. Het geeft 

klijl{ Huis vergt een bovendien een geordend kader voor de uitoefening van de rechten van de 

niet "angsthazeri- Koning - naar Bagehot - de ministers te adviseren, aan te sporen en te verma-

ge" invulling'. nen. De Koning is in ons staatsbestel wellicht de enige, die niet door dagelijk

se politieke beslommeringen wordt bezig gehouden. Vanuit een heel andere 

in-valshoek dan die van de politiek kan de Koning een zinvolle inbreng heb

ben. De historische rol die de Oranjes in de vervulling van het stadhouder

schap en daarna het Koningschap, hebben verworven, is daarbij natuurlijk 

een factor van betekenis. Die situatie vergt ministers die hun verantwoorde

lijkheid ne-men. Het gaat dan om een ronduit ja of neen met betrekking tot 

Koninklijk handelen. Het Koningschap van de Oranjes moet niet worden 

gebruikt om ei-gen zwakheid af te schermen, door bijvoorbeeld de veronder

stelde wens van de Koningin in de publieke discussie in te brengen. De minis-
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teriële verantwoordelijkheid voor het handelen van de Koning en voor de 

leden van het Koninklijk Huis vergt een niet "angsthazerige" invulling van de 

ministeriële verantwoordelijkheid. Wil het Koningschap, waarbij in de repre

sentatieve sfeer ook andere leden van het Koninklijk Huis betrokken zijn, 

goed functioneren, dan zal de ministeriële verantwoordelijkheid vooral een 

positieve strekking moeten hebben. Teveel wordt de uitoefening van deze ver

antwoordelijkheid nog een negatieve betekenis toegekend, namelijk als een 

correctie op het handelen van de leden van het Koninklijk Huis, als een 

beperking op hun handelen. De ministeriële verantwoordelijkheid heeft ten 

principale die strekking niet. Ministeriële verantwoordelijkheid jegens de 

Staten-Generaal impliceert primair, dat het handelen van de Koning en ande

re leden van het Koninklijk Huis, voor rekening komt van de minister-presi

dent of een andere minister. Dit spreekt voor zich, als het gaat om de Koning. 

Immers, als de minister-president publiek de Koning corrigeert, is de 

Koninklijke onschendbaarheid geschonden en is er een constitutionele crisis: 

de minister-president of de Koning treedt af. Deze situatie is vrijwel ondenk

baar. Maar voor andere leden van het Koninklijk Huis, zoals de Prins van 

Oranje en echtgenote, is gelet op hun publieke positie in materiële zin een 

overeenkomstige redenering te volgen. Het handelen van de Prins komt voor 

rekening van de minister-president, tenzij zich een bijzonder geval voordoet. 

Staatsrechtelijk kan het dan echter niet zo zijn, dat correctie van de Prins een 

constitutionele crisis impliceert; daarin verschilt zijn positie ten principale 

van die van de Koningin. Maar het gaat in zijn geval om de praktische invul

ling van de ministeriële verantwoordelijkheid. Er moeten goede interne 

afspraken worden gemaakt tussen de minister-president en de betrokken 

leden van het Koninklijk Huis, welk handelen op voorhand aan hem wordt 

gemeld. opdat hij deze voor z'n verantwoording kan nemen. Belangrijk is 

voorts dat de Staten-Generaal tijdig worden geïnformeerd over de effectu

l'I"ing van de ministeriële verantwoordelijkheid. De positie van dit college 

wordt onrecht aangedaan indien het via de media wordt geïnformeerd over 

eventueel gerezen problemen rond leden van het Koninklijk Huis. In ons par

lementair bestel behoort de minister-president daarover de Tweede Kamer 

primair te informeren en zal de Kamer de minister-president naar de verga

derzaal moeten roepen, als hij niet uit eigen beweging tekst en uitleg geeft. 

Afleidende acties van leden van het parlement via de media lijken op dit ter

rein meer schade te veroorzaken dan tegen te gaan. Kortom, goede tweezijdi

ge afspraken tussen regering en Staten-Generaal over de verantwoording voor 

het handelen van leden van het Koninklijk Huis zijn zinvol. Afspraken die 

ook betrekking hebben op de ruimte, die leden van het Koninklijk Huis beho

ren te hebben voor hun functioneren in de maatschappij. Die afspraken kun-



CDV I NR 1 I JANUARI 2002 

nen ten dele hun inhoud krijgen door het aantal leden te beperken, daarmee 

aangevend dat zij die geen lid zijn, maar wel lid van de familie, in principe 

vrij zijn te gaan en te staan waar zij willen, ook al zijn zij nog - ver verwij

derd - erfopvolger. 

Ministeriële verantwoordelijkheid en omvang van het 

Koninklijk Huis 

Zoals bekend is de ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het 

Koninklijk Huis sinds de jaren '60 een actueel probleem geworden, samen

hangend met de omvang van de Koninklijke familie. Die omvang was sinds 

Koningin Wilhelmina en de geboorte van Prinses ]uliana zeer klein. De 

geboorte van de vier prinsessen tussen 1938 en 1947 actualiseerde het pro

bleem ook niet. Dat gebeurde pas toen de prinsessen hun huwelijk aangin

gen. Alle vier waren ze erfopvolger; dit betekende dat hun huwelijk ingevolge 

de Grondwet goedkeuring behoefde. Zonder die goedkeuring vervalt het recht 

op opvolging. Voor Prinses Irene en Prinses Christina werd afgezien van wet

telijke goedkeuring. Het verval van het recht van opvolging riep de vraag op 

of de betrokken prinsessen nog lid van het Koninklijk Huis waren. Het begrip 

"lid van het Koninklijk Huis" werd en wordt gehanteerd in de Grondwet, in 

het Wetboek van Strafrecht en in andere wettelijke regelingen. Financiële 

regelingen voor het Koninklijk Huis zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de 

vraag of betrokkene tot het Koninklijk Huis behoort. Het begrip moet worden 

onderscheiden van de Koninklijke familie; dat laatste is een familierechtelijk 

begrip, dat voor elke familie in Nederland geldt. De rechtsonzekerheid over 

de definitie van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis bracht ook onze

kerheid mee over de rol van de minister-president met betrekking tot de 

familieleden van de Koningin. Na veel debat in de Staten-Generaal en daar

buiten is uiteindelijk een wettelijke regeling getroffen, waarbij het lidmaat

schap van het Koninklijk Huis is gekoppeld aan het zijn van erfopvolger. De 

mogelijkheid van erfopvolging is beperkt tot nakomelingen van de - overle

den - Koning tot in de derde graad van bloedverwantschap. 

Dit impliceert bijvoorbeeld dat de kinderen van Prinses Margriet bij troonop

volging door Prins Willem-Alexander, niet meer voor opvolging in aanmer

king komen. Zij verliezen dan ook het lidmaatschap van het Koninklijk Huis. 

Uitgangspunt van de wettelijke regeling die in 1985 tot stand kwam, is dat de 

ministeriële verantwoordelijkheid zich beperkt tot de leden van het 

Koninklijk Huis, maar wel gradueel verschilt al naar gelang de positie van het 

lid in de rij van opvolging. De ministeriële verantwoordelijkheid voor de Prins 

van Oranje is praktisch altijd aan de orde, voor bijvoorbeeld de kinderen van 

Prinses Margriet niet. 
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• 'De Grondwet 

bevat sinds de her

ziening in 1983 het 

hoogst noodzakelij

ke en ook het mini-

maal wenselijke 

om aan het Koning

schap in z'n ver

schillende facetten 

l'en constitutionele 

basis te geven in 

Nedl'rland, de Ne

derlandse Antillen 

l'n Aruba', 

Het huidige Kabinet heeft het voornemen geformuleerd te komen tot een 

actualisering van het lidmaatschap, Daarbij hanteert het - terecht - als rand

voorwaarde, dat de grondwettelijke regeling van de erfopvolging ongewijzigd 

blijft. Dus binnen die kring wordt gezocht naar mogelijkheden van beperking 

van het aantal leden, Het niet meer laten aansluiten van het lidmaatschap 

aan het criterium van de erfopvolging brengt op zich spanning mee. Want 

een potentiële opvolger, ook al is hij of zij "slechts" derde graads, kan in 

onvoorziene situaties toch worden geroepen tot het Koningschap. Op afstand 

heeft deze potentiële opvolger toch betrokkenheid bij de uitoefening van de 

Koninklijke functie. Dus de ministeriële verantwoordelijkheid kan in potentie 

weer gaan werken. Maar een praktische keuze tot beperking van het aantal is 

niettemin gerechtvaardigd om duidelijk te maken, dat sommige erfopvolgers 

meer betrokken (kunnen) zijn bij de uitoefening van de Koninklijke functie 

en andere niet; beperking weerspiegelt de werkelijkheid van de ministeriële 

verantwoordelijkheid. Mocht het zo zijn, dat een opvolger in de laatste cate

gorie toch reëel rekening moet gaan houden met opvolging in het 

Koningschap, dan ligt het in de rede hem alsnog te benoemen tot lid van het 

Koninklijk Huis. 

Het zou onjuist zijn om ter wille van de beperking van het lidmaatschap te 

kiezen voor beperking van de kring van erfopvolgers. De in de Grondwet 

gekozen neergelegde regeling is reeds gebaseerd op enerzijds een verantwoor

de beperking van het aantal erfopvolgers en anderzijds op het uitgangspunt 

van continuïteit van het Koning-schap. In 1922 is de huidige beperkte rege

ling tot stand gekomen; deze is in 1983 bij de toenmalige 

Grondwetsherziening bevestigd. Sleutelen aan de Grondwet op het punt van 

erfopvolging dient naar mijn mening achterwege te blijven en mag zeker niet 

rechtvaardiging vinden in de - toevallig - grotere omvang van de Koninklijke 

bmilil' dan in 1922. Wijziging van de regels van erfopvolging kan slechts 

rechtvaardiging vinden in het systeem van erfopvolging zelf. Die rechtvaardi

ging is er evenmin. 

Conclusie 

Het Koningschap van de Oranjes heeft bij de Grondwetsherziening van 1983 

een nadere bevestiging gekregen, in de regels van erfopvolging, in de regels 

omtrent het orgaan regering, in de regeling van het Voorzitterschap van en 

het zitting hebben van leden van het Koninklijk Huis in de Raad van State. De 

Grondwet bevat sindsdien het hoogst noodzakelijke over het Koningschap. 

Het hoogst noodzakelijke en ook het minimaal wenselijke om aan het 
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Koningschap in z'n verschillende facetten een constitutionele basis te geven 

in het Koninkrijk en in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor de 

Prins van Oranje en zijn echtgenote is zo'n vaste basis onontbeerlijk in hun 

verdere voorbereiding op en de uitoefening van het Koningschap. 

Mr. Kj. Hoekstra is lid van de Raad van State en voorzitter van het bestuur van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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Rlenk janssens, "De opbouw van de Anti- van anti-revolutionairen en katholieken gefor-

revolutionaire Partij 1850-1888", Uitgeverij meerd onder leiding van mr. Ae. Mackay. 

\'cr/oren Hilversum, ISBN 90-6550-633-0, f77,50. Daarbij richt hij zijn aandacht niet uitsluitend 

op de landelijke organisatie, maar ook op de 

/lIJ dl' verkiezingen van 1871 noemde Groen van 

I'nnsterer, ter onderscheiding van de 

Conservatievcn, slechts drie personen zuivere 

anti·revolutionaire kandidaten. Dit waren dr. 

A.Kuyper, mr. W. Keuchenius en M.D. van 

Otterloo. Vrij algemeen wordt dit jaar gezien 

als een keerpunt in de anti-revolutionaire par

tIJvorming. Deze opvJtting steunde op de gezag

hehhende, uit 1933 daterende, studie van G.M. 

den Harthogh "Groen en de verkiezingen van 

IHil" 

/lIJna zeventig jaar later toont R. janssens in 

eOI lczcnswaardig proefschrift "De opbouw van 

dl' Anti-revolutionaire Partij 1850-1888" aan dat 

del<' opvatting enige nuancering verdient. 

Dl' allteur, adjunct-directeur van het Weten-

5chuppdiJk Instituut van de Christen Unie, wijst 

in dit verhand op twee aspecten. In de eerste 

plaats had de feitelijke breuk met de 

Conservatievcn twee jaar eerder plaats. Enkele 

vooraanstaande anti-revolutionairen vormden 

ITI lil69 ITI Utrecht een comité om met het oog 

op in dat Jaar te houden verkiezingen de activi

teIten van de antirevoluionairen in kaart te 

hrengen. Ten tweede blijkt dat in 1871 nog vols

trekt gun sprake was van een eensgezind optre

den van de anti-revolutionairen in het hele 

land. In diverse districten werd het advies van 

Groen tot steun aan het genoemde drieman

schap nic! zonder meer door de AR-kiesvereni

gIngen gevolgd. 

/lier komen we op een interessant aspect van 

dIt hock. De auteur onderzoekt de organisatie

vormIng van de ARP in de periode van 1850 tot 

IHHil. In dat Jaar werd het eerste coalitiekabinet 

wisselwerking tussen de ontwikkeling op lande

lijk niveau en de gebeurtenissen bij de antirevo

lutionairen in vijf kiesdistricten. Te weten: 

Groningen, Gouda, Goes, Sneek en Amersfoort. 

Dit geeft zijn werk een bijzondere dimensie. In 

het proces van partijvorming toont de gang van 

zaken in elk district een eigen karakter afhan

kelijk van de kerkelijke structuur in het betrok

ken kiesgebied en de sociale herkomst van de 

leden van de ARP. Ik geef enkele voorbeelden. 

In Groningen werd de ARP opgericht door man

nen met goede maatschappelijke posities, 

afkomstig uit de lokale Reveilbeweging. Onder 

invloed van de christelijk gereformeerde predi

kant ds. A. Brummelkamp hielden de Groningse 

anti-revolutionairen bij de Tweede 

Kamerverkiezingen in 1883 vast aan een eigen 

kandidaat. Dit was tegen de wens van het 

Centraal Comité, omdat de betrokkene, jhr. O.Q 

van Swinderen, tegenstander was van het 

gebruik van de eed. 

Binnen het district Gouda bestond geruime tijd 

verschil van opvatting tussen de kiesverenigin

gen in Gouda en Alphen aid Rijn. In 1871 steun

de Gouda een zittend conservatief Kamerlid. 

Alphen gaf de voorkeur aan een anti-revolutio

naire kandidaat die niet tot het door Groen 

genoemde driemanschap behoorde. Door onenig

heid tussen beide kiesverenigingen ging in 1877 

de in 1874 veroverde Kamerzetel van Kuyper ver

loren. In 1887 werden de grenzen van het kies

district gewijzigd. Alphen ging naar een ander 

district over. Een jaar later wisten de anti-revo

lutionairen de zetel van Gouda te heroveren na 
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een zeer harde campagne tegen de liberalen. 

In Goes was de anti-revolutionaire kiesvereni

ging gevormd uit drie stromingen: een conser

vatieve stroming met anti-revolutionaire sym

pathieën; een confessioneel gereformeerde groep 

en tot 1871 een onder invloed van de opvattin

gen van ds. De Liefde staande evangelische rich

ting. In de praktijk ontwikkelde zich in Goes 

een brede coalitie van conservatieven, anti-revo

lutionairen en rooms katholieken tegen de libe

ralen. In 1878 werd de anti-revolutionaire kan

didaat afgewezen door De Standaard omdat 

deze, volgens dit door Kuyper geleide AR-blad, 

tot de conservatieven gerekend moest worden. 

Dit leidde tot oprichting van een nieuwe kies

vereniging in Goes die in 1879 met succes De 

Savornin Lohman kandidaat stelde. 

In het district Amersfoort bleven de anti-revolu

tionairen nog geruime tijd binnen de conserva

tieve kiesvereniging actief. Via informele acties 

- de schrijver spreekt van "ondergrondse" acties 

- trachtte men kandidaten van anti-revolutio-

naire signatuur voor te dragen. In 1871 kwam 

men met een kandidaat die niet tot het door 

Groen genoemde driemanschap behoorde. De 

anti-revolutionaire kiezers kwamen in dit dis

trict eerst tot zelfstandig optreden via het Anti

Schoolwetverbond. Dit verbond stond onder de 

energieke leiding van de onderwijzer P.e. 

Mondriaan, de vader van de later beroemde 

schilder Piet Mondriaan. In 1878 kwam door 

een wijziging van de Kieswet het zwaartepunt 

van het kiesdistrict meer op de westelijke 

Veluwe te liggen. Onder voorzitterschap van de 

Veenendaalse landbouwer P. Roodhuyzen ont

wikkelde het disctrict Amersfoort zich vervol

gens tot een van de best georganiseerde anti

revolutionaire districten. Roodhuyzen onder-
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hield een intensief contact met de landelijke 

partijleiding. 

N 

Ook het district Sneek beschikte, mede door de 

strijd voor het bijzonder onderwijs, over een 

uitstekende organisatie. Hier bleek het vooral 

van belang om een goede Friese kandidaat naar 

voren te brengen in de strijd tegen de liberale 

hegemonie. Dit lukte in 1888. Op dat moment 

gingen - zoals we nog zullen zien - in dit dis

trict kerkelijke geschillen steeds meer een rol 

spelen. 

De beschreven gebeurtenissen in de districten 

vormen, zoals gezegd, een reactie op de toene

mende landelijke organisatie van de ARP. Dit 

thema loopt als een rode draad door dit boek. 

Hoofdpersoon hierbij is dr. Abraham Kuyper. 

Onder zijn bezielende leiding organiseerden de 

anti-revolutionairen zich in 1879 als eerste po

litieke beweging in ons land rond een beginsel

programma en in een landelijk partijverband. 

De voorwaarde aan kandidaat-Kamerleden dat 

zij zich moesten conformeren aan het beginsel

programma en zich dienden aan te sluiten bij 

de anti-revolutionaire Kamerclub vormde een 

vernieuwing in de politieke cultuur. Toepassing 

van het anti-revolutionair beginsel werd expli

ciet gebonden aan de partijorganisatie. 

De nadruk op de eenheid in beginselen gaf, zo 

betoogt de auteur, een belangrijke impuls aan 

de democratisering van de politiek. 

Hij wijst er voorts op dat met de uitbouw van 

het partijapparaat een nieuw type partijman 

optrad. De leiding van de bestudeerde kiesver

enigingen berustte aanvankelijk doorgaans bij 

welgestelde hervormden afkomstig uit de kring 

van het Reveil. Zij behoorden tot de aristocratie 

of de toplaag van de middenklasse. De veel 

gehoorde bewering dat de ARP geboren zou zijn 
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UIt t'en beweging van 'kleine luyden' moet vol

gens de auteur als onjuist worden beschouwd. 

.'ia 1X70 gingen de nationale voormannen ech

ter steeds meer hun stempel op de kandidaat

stelling drukken. Deze centralisatie ging 

gepaard met een maatschappelijke differentia-
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en Lohman, als voorzitter van de anti-revolutio

naire Tweede Kamerfractie lag soms moeilijk. 

Op kerkelijk terrein leidde kritiek op Kuyper tot 

het optreden van de groep Marnix en de zogehe

ten Buytendijkianen. 

De in 1881 opgerichte Kiezersbond Marnix 

tIe. De regionale activiteiten van de hervormde bestond uit christelijk gereformeerden die van 

anstocratie werden geleidelijk overgenomen oordeel waren dat de ARP onder Kuypers lei-

door een nieuw type aan de landelijke organisa- ding geen ernst maakte met het programma-

tie verbonden partijmannen. punt waarin volledige financiële scheiding van 

kerk en staat werd gevraagd. 

Kuvper ging te werk volgens een weloverwogen 

strategie. In 1879 - kort na de aanbieding van 

de petitie aan koning Willem III tegen de libe

rak Onderwijswet - sprak hij tegenover 

l.ohman de verwachting uit dat de anti-revolu

ti(Hwircn binnen 10 jaar tot regeringsverant

woordeliJkheid zouden worden geroepen. In 

lXXX was dit met de vorming van het kabinet

Mackay inderdaad het geval. 

De tomeloze energie en de slagvaardigheid 

waarmee Kuyper de organisatie van de ARP tot 

stand had gebracht, toonde inmiddels echter 

ook schaduwkanten. Kuyper streefde naar een 

dUIdelijke afbakening tegenover hen die zich 

niet volledig in het programma en de organisa

tiestructuur konden vinden. Dit leidde tot 

tegenstellingen op sociaal politiek terrein tus

sen de 'droite' en de 'gauche'. In vraagstukken 

inzake de relatie tussen kerk en overheid ging 

het verschil in visie tussen confessioneel gerefor

meerden en ethisch hervormden steeds meer een 

rol spelen. 

Reserves tegen de toenemende organisatie en de 

hIermee gepaard gaande wens van Kuyper om 

invloed uit te oefenen op het beleid van de anti

revolutionaire parlementariërs kwamen tot 

uiting binnen de Tweede Kamerfractie. Met 

name de relatie tussen partijvoorzitter Kuyper 

De tot de ethisch-irenische richting behorende 

hervormde predikant ds. S.H. Buytendijk bekri

tiseerde de wijze waarop Kuyper naar zijn 

mening staatkundige en kerkelijke belangen 

door elkaar haalde. Samen met ds. A.W 

Bronsveld richtte hij begin 1888 de Nationale 

Partij op. Deze partij meende dat de ARP te 

weinig oog had voor het protestants karakter 

van de Nederlandse natie en de hervormde 

volkskerk benadeelde. 

Zowel de Kiezersbond Marnix als de Nationale 

Partij kregen slechts weinig steun van de kie

zers. 

De auteur constateert dan ook terecht dat in de 

beschreven periode - tot 1888 - de Doleantie 

van 1886 voor de ARP geen directe betekenis 

had. 

Hij wijst er op dat het district Sneek in dit 

opzicht een uitzondering vormde. Hier was de 

invloed van de Buytendijkianen sterk. De ARP

leiding had de indruk dat door hun afzijdig

heid bij de verkiezingen het zo lang duurde 

voordat de in Sneek zeer goed georganiseerde 

ARP er in slaagde in dit district een Kamerzetel 

te veroveren. 

Juist op het moment dat dit lukte, in 1888, werd 

een scherpe breuk zichtbaar. De confessioneel 

Hervormden, met als geestelijk leidsman de 
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sinds 1887 in het Friese Nijland werkzame dr. 

Ph.]. Hoedemaker, kwamen in toenemende 

mate tegen Kuypers politiek in verzet. 

Tot zover mijn beschrijving van de dissertatie 

van Rienk ]anssens. De algemene indruk die dit 

boek na lezing achterlaat, is zeer positief. De 

auteur heeft met grote ijver zijn bronnen onder

zocht en een boeiende studie geleverd. 

De grote waarde ligt vooral in het doorlichten 

van de vijf bestudeerde kiesdistricten die elk 

hun eigen karakter tonen. 

Een enkele maal laat de auteur een tijdens het 

lezen opkomende vraag onbeantwoord. Zo 

wordt niet goed duidelijk hoe Groen van 

Prinsterer in zijn laatste levensjaren tegen de 

ontwikkelingen in de ARP en in het bijzonder 

de activiteiten van Kuyper aankeek. Slechts inci

denteel wordt hier iets over opgemerkt. 

Opvallend is voorts dat de schrijver aantekent, 

dat Kuyper in 1874 meende dat het initiatief 

voor de opbouw van de organisatie vanuit de 

basis van de partij moest komen. Toen dit niet 

lukte, nam hijzelf het initiatief door middel van 

een 'navoorstel' aan het Centraal Comité waar

in door hem gewenste wijzigingen in de organi

satiestructuur werden gedaan. De auteur laat 

in het midden of het accentueren van de rol van 

de partijleden aan de basis een tactische bewe

ging van Kuyper was. Ik vermoed van wel. 

Anders zou het krachtig ingrijpen van Kuyper 

immers neerkomen op een wezenlijke wijziging 

in zijn opstelling in het proces van partijvor

ming. Het doelbewust sturen van dit proces lag 

echter existentieel in zijn aard. 

Een van de meest boeiende aspecten van deze 

studie is dat de problematiek die de opbouw 

van de organisatie en de toenemende politieke 

profilering binnen de anti-revolutionaire partij 
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opriepen duidelijk zichtbaar wordt. 

Het onderzoek van ]anssens wordt afgesloten in 

1888. Het aantreden van het eerste coalitiekabi

net-Mackay is opzichzelf een begrijpelijk marke

ringspunt. De toenemende bezwaren tegen de 

organisatie en de hiermee gepaard gaande poli

tieke koers van de ARP zouden echter enkele 

jaren later, zowel binnen als buiten de partij, 

tot scherpe reacties leiden. 

De Nationale Partij was, zoals we zagen, weinig 

succesvol. Maar Bronsveld bleef politiek actief. 

In 1896 behoorde hij met De Visser en anderen 

tot de oprichters van de Christelijk-Historische 

Kiezersbond. De gesignaleerde problemen in 

Friesland leidden in 1898 tot vorming van de 

Bond van Fries Christelijk-Histo-rischen. 

De latent aanwezige spanningen tussen Kuyper 

en Lohman kwamen in 1894 tot een uitbarsting 

in een conflict over de Kieswet-Tak dat zou lei

den tot het uittreden van Lohman. Samen met 

een groep gelijkgezinden vormde hij de Vrij 

Anti-revolutionairen. 

Uit dit boek wordt duidelijk dat de wortels voor 

het conflict tussen Kuyper en Lohman van oude

re datum zijn. Kuyper typeerde in 1894 Lohman 

c.s. als conservatieven en 'heren met dubbele 

namen'. Deze studie geeft een helder inzicht in 

de achterliggende ideologie die Kuyper tot deze 

strategie bracht. Tevens echter wordt de bitter

heid van Lohman c.s. tegen deze typering 

begrijpelijk. 

In het licht van onze kennis van de hierboven 

geschetste ontwikkelingen tussen 1888 en 1898 

krijgt de studie van ]anssens soms het karakter 

van een spannende thriller. 

Tenslotte wil ik nog een opmerking maken over 

de behandelde kiesdistricten. Twee districten 
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geven na 1888 een interessante ontwikkeling te 

zien. Dit betreft Goes en Sneek. 

Goes is vanaf 1879 tot de de invoering van de 

evenredige vertegenwoordiging in 1917 het dis

trict geweest dat De Savornin Lohman naar de 

Tweede Kamer heeft afgevaardigd. In het sterk 

door Friese kandidiaten gedomineerde district 

Sneek werden twee latere - niet Friese - anti

revolutionaire premiers gekozen. In 1894 mr. 

Th. Heemskerk, die premier was van 1908 tot 

1913. In 1909 won dr. H. Colijn in Sneek de ver

kiezingen. Hij was minister-president van 1925 

tot 1926 en van 1933 tot 1939. 

Wellicht biedt het interessante boek van 

janssens inspiratie aan anderen voor een nade

re studie over de ontwikkeling van de ARP in 

deu twee districten van 1888 tot 1917. 

H. van Spanning 
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Meer ruimte voor scholen om l<waliteit onderwij s op hoog 
peil te brengen 

Scholen krijgen met leerlingen, ouders, onderwijsgevenden en schoolbesturen de ruim

te om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog peil te brengen. Dat is de rode draad 

in het rapport 'Vertrouwen in talent - ruimte voor onderwijs met een missie' dat woensdag 9 

januari in perscentrum Nieuwspoort is gepresenteerd. Het Wetenschappelijk Instituut 

doet in het rapport verder onder meer voorstellen voor kleinere scholen (maximaal 360 

leerlingen per basisschool), maatregelen die het aantal leraren verhogen, een structure

le opwaardering van het beroepsonderwijs, een vergroting van de verantwoordelijkheid 

van de ouders en een mededingingsautoriteit die de vrijheid van schoolkeuze bewaakt. 

In Vertrouwen in Talent staan bijna 50 concrete voorstellen op het terrein van het basis- en 

voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs o.a.: 

• Het beroep van leraar wordt gerevitaliseerd door verbetering van arbeidsvoorwaarden, 

taak- en functiedifferentiatie, doorgroeimogelijkheden binnen de beroepsgroep en naar 

verschillende onderwijstypen te bevorderen, competenties te belonen en deskundig

heidsbevordering te faciliteren. Hier wordt l,S miljard gulden voor uitgetrokken . 

• In het basisonderwijs geldt een kerncurriculum dat bestaat uit 50% van de lestijd. Het 

kerncurriculum bestaat uit taal, rekenen, schrijven, kennis van de wereld (nabij en ver), 

levensbeschouwing, sport en creatieve vorming. De andere helft van de tijd is het pro

fieldeel waarbij scholen zelf de inhoud bepalen van het onderwijsaanbod. 

Het rapport 'Vertrouwen in talent" is te bestellen door 

het bedrag van € 9,50 per exemplaar overmaken op 
girorekeningnummer 3961449 t.n.v. Wetenschappelijk 

Insti-tuut voor het CDA, te Den Haag o.v.v. 

'Vertrouwen in talent" en het aantal. 
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"De Anti-revolutionaire Partij 1829-

1980", uitgeverij Verloren Hilversum, ISBN 90-

6550-664-0, f55,-j€ 25,-

D. TIl. Kuiper en G.J. Schutte (red.) "Het kabi

net-Kuyper 1901-1905 "Uaarboek voor de 

geschiedenis van van het Nederlands 

Protestantisme na 1900, jaargang 9), uitgeverij 

Meinema Zoetermeer, ISBN 90-211-3837-9, 

f43,8Sj€ 19,90. 

De verschijning van de bundel "De Antirevolu

tionaire Partij 1829-1980" vormt het resultaat 

van een door de Vereniging voor Christen-Hi

storici (VHC) opgezet project over de geschied

schrijving van de ARP. 

De VHC werd in 1989 door enkele jonge prote

stantse historici opgericht om de bezinning op 

dl' christelijke dimensie in het geschiedenison

derzock te bevorderen en vanuit deze visie een 

bijdrage te leveren aan de geschiedschrijving. 

Dl' realisering van dit project is mede mogelijk 

gemaakt omdat aan twee voorwaarden werd 

voldaan. 

In de eerste plaats heeft de Anti-revolutionaire 

Partij niet alleen een rijke geschiedenis. Men is 

bovendien van oudsher zorgvuldig omgegaan 

met archieven van de partijorganen en van 

diverse anti-revolutionaire politici. 

In dl' tweede plaats tonen jonge historici de 

laatste jaren een toenemende belangstelling 

0111 - op basis van dit archiefmateriaal - een 

ondcrded van de geschiedschrijving van de 

ARP ter hand te nemen. 

In deze rubriek in Christen-Democratische 

Verkenningen is de afgelopen tijd enkele malen 

aandacht gevraagd voor dissertaties waarin 

bepaalde facetten van het anti-revolutionaire 

verleden aan de orde kwamen. De auteurs van 
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deze werken treffen we - samen met anderen -

aan in "De Anti-revolutionaire Partij 1829-

1980". 

In deze bundel wordt de indeling van de hoofd

stukken bepaald door voor de historie van de 

ARP kenmerkende periodes. Daarnaast zijn in 

het boek bijdragen opgenomen over drie partij

en die uit onvrede over de politieke koers van 

de ARP zijn ontstaan. Dit betreft: 

• de ontwikkeling van de in 1894, onder lei

ding van jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman, 

ontstane groep van Vrij anti-revolutionairen 

naar de vorming van de Christelijk-Historische 

Unie in 1908 (Hans van Spanning); 

• de verhouding in het interbellum tussen de 

ARP en de in 1918 opgerichte Staatkundig 

Gereformeerde Partij (Wim Fieret); 

• het ontstaan van het Gereformeerd Politiek 

Verbond in 1948 (George Harinck). 

In deze recensie richt ik mij op de beschouwin

gen over de ARP. 

De emeritus VU-hoogleraar Arie van Deursen -

alle auteurs worden met de voornaam gepre

senteerd - opent de bundel met een lezens

waardig artikel over de ontwikkeling van de 

anti-revolutionaire richting naar een georgani

seerde partij tussen 1829 en 1871. Dit is de 

periode waarin Groen van Prinsterer in 

belangrijke mate zijn stempel op het anti-revo

lutionaire denken zette. Van Deursen schetst 

aan de hand van brieven en werken van Groen 

een helder en overzichtelijk beeld van de vaak 

moeilijke politieke weg die Groen is gegaan. 

Rienk ]anssens, oud-adjunct directeur van het 

wetenschappelijk instituut van de Christen 

Unie, neemt de twee volgende hoofdstukken in 

de bundel voor zijn rekening. Hij beschrijft de 
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anti-revolutionaire organisatievorming tussen 

1871 en 1879. Vervolgens behandelt hij de ver

dere uitbouw van de ARP na 1879 tot aan het 
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en 1973 helder en zonder overlappingen 

beschreven. Bovendien komen enkele aspecten 

die - door de gekozen opzet - in de disserta-

conflict tussen Kuyper en Lohman in 1894. ties van Bak en Van den Berg enigszins onder-

Onder de titel 'Uit het dal omhoog' behandelt belicht of onbesproken bleven thans wel aan de 

Roei Kuiper, directeur van het wetenschappe- orde. 

lijk instituut van de Christen Unie, de fase na Een belangrijk moment in de partijgeschiede-

de verkiezingen van 1894 tot aan de verkie- nis wordt gevormd door de discussie binnen de 

zingsnederlaag van het kabinet-Kuyper in ARP in de periode omstreeks 1946 tussen de 

1905. De problemen waarvoor de ARP zich verzetsmensen rond Trouw, die politieke ver-

gesteld zag in de nadagen van Kuyper tussen nieuwing en vorming van een Christelijke 

1905 en 1918 worden beschreven door George Volkspartij voorstonden, en hen die meer aan 

Harinck, wetenschappelijk medewerker aan het de oude lijn wensten vast te houden. In de per-

Historisch Documentatiecentrum voor het soon van Jan Schouten werden beide stromin-

Nederlands protestantisme aan de VU. gen min of meer verenigd. Hij was door zijn 

gevangenschap tijdens de bezetting een duide-
De ARP in het interbellum vormt het thema 

van de bijdrage van de oud-docent geschiedenis 

Jan Stoop. Hij concentreert zich op de positie

keuze van de ARP tijdens de diverse deputaten

vergaderingen. Kort na de presentatie van deze 

bundel promoveerde Stoop op een dissertatie 

over de lotgevallen van de ARP tussen 1918 en 

1940. Ik hoop op dit proefschrift in CDV nog 

nader terug te komen. 

Peter Bak, gaat in op de lotgevallen van de 

ARP 'ondergronds' tijdens de bezetting. De 

periode van 1945 tot 1963 - getypeerd als 

'overgangstijd van de ARP onder Schouten en 

Bruins Slot' - wordt beschreven door Hans

Martien ten Napel, docent aan de RU te 

Leiden. Vervolgens behandelt Jan Jaap van den 

Berg onder de titel 'De ARP als evangelische 

volkspartij', de ontwikkeling van de anti-revo

lutionaire partij van 1963 tot 1973. 

Ik plaats bij de laatste artikelen enkele korte 

kanttekeningen. Mede door het zorgvuldige 

werk van Bak als eindredacteur van deze bun

del hebben de auteurs de periode tussen 1940 

lijke exponent van het verzet maar tevens 

wenste hij in de vooroorlogse lijn door te gaan. 

Zijn onkreukbaarheid en rechtlijningheid 

maakten hem een typisch representant van de 

anti-revolutionaire traditie. Zijn principieel 

verzet tegen de Indonesië-politiek bracht de 

ARP echter in een politiek isolement. 

Verder vestig ik de aandacht op een interessan

te stelling van Ten Napel. Hij meent dat 

Bruins Slot door veel anti-revolutionairen als 

relatieve buitenstaander werd gezien, omdat 

hij - als voorzitter van de anti-revolutionaire 

Tweede Kamerfractie en hoofdredacteur van 

Trouw - belangrijke functies vervulde in de 

ARP zonder dat hij binnen de traditionele par

tijorganisatie was opgeklommen. Ditzelfde 

gold zijns inziens tot 1963 voor prof. dr. J. 
Zijlstra. 

In het laatste hoofdstuk van dit boek hebben 

drie auteurs (Bak, Harinck en Kuiper) de ont

wikkeling van de ARP naar het CDA in de 

periode tussen 1973 en 1980 beschreven. Tevens 
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treUen nj loals ze ulf zeggen - op voorzichti

ge wIjze - enkele slotconclusies. Ik kom op één 

\'(l11 dl'ze conclusies nog terug. 

"Het kablnet-Kuyper (1901-1905)" 

Gelijktijdig mt'l deu bundel werd het negende 

'jaarboek van de gl'schiedenis van het prote

stantisml' na 1900' gepresenteerd. Deze afleve

ring 1S gehet'! gewijd aan het kabinet-Kuyper 

dat WO Jaar geleden aantrad. De formatie van 

dit kabint'l was mogelijk omdat de rechterzijde 

bij dl' Twl'l'dl' Kamerverkiezingen van 1901 een 

ml'erderheid van .'iK van de 100 zetels behaal

de . . 'ia ht'l kabinl't-Mackay (1888-1891) was dit 

in dl' parll'mentaire geschiedenis het tweede 

kabinet mt'l anti-revolutionaire en rooms-ka

!/101il'kl' bewindslieden. Het kabinet-Kuyper is 

\'ooral bekl'nd geworden door de spoorwegsta

king van 1903 en de ontbinding van de Eerste 

Kaml'l' in l'.!04 om aanvaarding van de voorge

stclde /lerzit'ning van de Wet op het Hoger 

Ondl'l'lI'ijs mogelijk te maken. De verkiezingen 

\'(l11 l'.!OS stonden sterk in het teken 'voor of 

t(gen Kuvper'. De rechtse meerderheid ging 

I'l'rloren. Hoewel hij nog tot 1917 leiding gaf 

<lan dl' ARP was Kuypers rol in de landelijke 

politiek na 1905 uitgespeeld. 

.\aast l'en inleiding en een nabeschouwing van 

dl' l'indredacteuren - de VU-hoogleraren -

Kuiper l'n Schutte komen in dit jaarboek de 

volgl'ndl' onderwl'rpen aan de orde. 

Ril'nk janssl'ns beschrijft de verkiezingen van 

l'.!Ol. jan dl' Bruyn, directeur van het 

1I1stOrJsch Documentatiecentrum, geeft een uit

\'oerig overzicht van de formatie die leidde tot 

dl' vorming van het kabinet-Kuyper. Alis 

KoeUoek, hoogleraar staatsrecht aan de 

Katholieke Universiteit Brabant, schetst de 
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wijze waarop Kuyper als de eerste permanente 

voorzitter van de ministerraad leiding gaf aan 

het kabinet. De katholieke bewindslieden in dit 

kabinet - J.w. Berganius (Oorlog), mr. ].J.L. 

Harte van Tecklenburg en mr. j.A. Loeff 

Uustitie) - worden geportretteerd door de 

Nijmeegse historicus Gerhard Beekelaar. 

Hierna komen de belangrijkste gebeurtenissen 

op de volgende beleidsterreinen aan de orde. 

De koloniale politiek van het kabinet-Kuyper -

met A.W.F Idenburg, sinds 1902, als minister 

in een hoofdrol wordt beschreven door janny 

de jong. Zij is verbonden is aan het Instituut 

voor geschiedenis te Groningen. Als minister 

van Binnenlandse Zaken was Kuyper verant

woordelijk voor drie belangrijke beleidsterrei

nen: onderwijs, het sociaal beleid en benoemin

gen. Aan deze thema's worden afzonderlijke 

artikelen gewijd. Pieter Boekholt, bijzonder 

hoogleraar in de onderwijsgeschiedenis aan de 

RU te Utrecht, behandelt de onderwijspolitiek. 

Het sociaal beleid van het kabinet-Kuyper 

wordt beschreven door Loes van der Valk, 

docent maatschappijgeschiedenis aan de 

Erasmusuniversiteit. Ineke Secker, docent voor 

parlementaire geschiedenis aan de RU te 

Leiden, gaat in op het benoemingenbeleid, in 

het bijzonder de burgemeestersbenoemingen. 

Naast de zorg voor het omvangrijke departe

ment van Binnenlandse Zaken drukte Kuyper 

een sterk stempel op het buitenlands beleid. 

Dit aspect komt aan de orde in een beschou

wing van RoeI Kuiper. 

De bijdragen in het jaarboek geven een goed 

beeld van het beleid en de politieke positie van 

het kabinet-Kuyper. Wel is het jammer dat 

geen artikel is opgenomen waarin aandacht 

wordt besteed aan de tijdens het optreden van 
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het kabinet-Kuyper tussen de premier en de 

Kamer gevoerde discussies over de antithese. 

Graag wil ik melding maken van enkele con

clusies die in dit jaarboek worden getrokken. 

Ineke Secker wijst er op dat Kuyper als minis

ter van Binnenlandse Zaken een begin heeft 

gemaakt met de toepassing van het evenredig

heidsbeginsel bij de benoeming van burgemees

ters. Voor de destijds door de oppositie geuite 

verwijten dat hij daarbij de hand lichtte met 

de geschiktheidseisen heeft zij geen onderbou

wing gevonden. 

Loes van der Valk bevestigt de visie dat de 

spoorwegstaking geen wezenlijk vertragende 

rol heeft gespeeld bij de door Kuyper voorberei

de sociale verzekeringswetgeving. Zij meent 

dat het ambitieniveau van Kuyper op dit ter

rein duidelijk te hoog heeft gelegen. 

De beschouwing van George Harinck over de 

verkiezingsnederlaag van de ARP in 1905 is 

interessant omdat hij enige afstand neemt van 

de veelal gehoorde visie dat dit stemmenverlies 

vooral zou zijn te wijten aan het optreden van 

het uit de ARP getreden Tweede kamerlid A.P. 

Staalman en de kandidaatstelling van Fries 

christelijk-historischen in enkele districten. Een 

andere belangrijke oorzaak voor deze verkie

zingsnederlaag is naar zijn mening de succes

volle samenwerking tussen de liberalen en de 

sociaal-democraten in de tweede stemmings

ronde. Daarnaast wijst Harinck er onder meer 

op dat dr. H. Bavinck als voorzitter van de 

ARP een samenbindende figuur was, maar in 

wezen vreemd bleef staan tegenover het poli

tiek bedrijf. 

Persoonlijk was ik het meest getroffen door de 

heldere beschrijving die jan de Bruyn heeft 

gegeven van de kabinetsformatie. Hij brengt 
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hierin een opvallend nieuw feit. De 

Amsterdamse wethouder mr. Th. Heemskerk -

die tot ontsteltenis van Kuyper van 1908 tot 

1913 als premier zou optreden - heeft in 1901 

om persoonlijke redenen bedankt voor de por

tefeuille van Binnenlandse Zaken. Het was 

bekend dat zijn echtgenote hierbij een belang

rijke rol heeft gespeeld. De Bruyn geeft - voor 

het eerst - de motieven weer. Mevrouw 

Heemskerk - een temperamentvolle vrouw van 

Pools-Russische adel, aldus De Bruyn - had een 

grote aversie tegen Kuyper. Vanuit haar vakan

tieverblijf in Zwitserland liet zij haar echtge

noot telegrafisch weten: 'Kuyper ist ein 

Luegner, die besten Männer laszen ihm in stich 

und du willst dich dazu hergeben. Es wäre ein 

Wahnsinn, ich gehe unter diesen Umstände 

nicht in Den Haag'. 

De presentatie van het jaarboek en de bundel 

werd omlijst met een symposium. Eén van de 

sprekers was de voorzitter van het Kuyper

fonds, oud-minister mr.]. de Ruiter. Als erfge

naam van de anti-revolutionaire richting gaf 

hij in een boeiend en doorleefd betoog een 'boe

delbeschrijving' van de ARP. Daarbij vroeg hij 

zich onder meer af hoe de ontwikkeling van 

deze partij zou zijn geweest als Kuyper een 

wat aardiger, minder lastige man was geweest. 

Ongetwijfeld zou de ontwikkeling van de ARP 

dan anders zijn gelopen. Tevens echter zou de 

ARP vermoedelijk veel minder pregnante ken

merken hebben gehad. 

Na lezing van de bundel en het jaarboek ben 

ik versterkt in de overtuiging dat, als gevolg 

van de grote invloed van Kuyper voor de ARP, 

twee zaken door de jaren heen typerend waren. 

Te weten: een hechte strijdbare organisatie, 

gegroepeerd rond een politiek leider; en voorts, 
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op ideologisch terrein, een voortdurende inter- van anti-revolutionaire bewindslieden aan het 

ne bezinning op de relatie tussen het evangelie kabinet-Den Uyl, uit de politiek terug trok. 

en het politiek handelen. 

Md de hechte organisatie maakte ik zelf voor 

hd eerste kennis tijdens de gemeenteraadsver

kiezingen van 1962 in Hilversum. Men had 

hier een gecombineerde AR/CH-lijst. Een voor

aanstaand OW-lid vertelde mij dat tot zijn 

wrbazing de anti-revolutionairen in één week 

tijd zowel wrklaringen om bij volmacht te 

slemmen hadden opgehaald dat daarmee reeds 

een halve raadszetel verkregen was. Bij niet

anti-revolutionairen heeft deze hechte organi

satie enerzijds vaak wrevel gewekt wegens het 

Ilirrmee in hun ogen soms gepaard gaande 

gebrá aan individuele vrijheid. Anderzijds 

moest vaak met een zekere afgunst worden 

erkend dat de anti-revolutionairen politieke 

invloed wisten uit te oefenen die boven hun 

numerieke aanhang in het parlement uitsteeg. 

Tussen 1888 en 1972 traden zeven anti-revolu

tionaire politici op als premier. Daar waren 

gematigde, samenbindende personen bij 

(Mackay: Heemskerk, Zijlstra). Maar rond vier 

andrre eerste ministers uit de ARP gingen de 

politieke golven soms hoog. Kuyper en Colijn 

werden vereerd in de partij, maar door politie

ke tegenstanders zwaar bekritiseerd. Rond 

prof. mr. PS Gerbrandyen mr. B.W. Biesheuvel 

ontstonden intern moeilijke situaties. 

Gerbrandy groeide tijdens de bezetting in 

l.onden uit tot een krachtig premier. In 1939 

Het tweede kenmerk - de bezinning op de rela

tie tussen het evangelisch uitgangspunt en de 

praktische politiek - loopt als een rode draad 

door de historie van de anti-revolutionairen. 

De vraag in hoeverre politieke standpunten uit 

de Bijbel konden en mochten worden afgeleid 

heeft de anti-revolutionairen vrijwel continu 

bezig gehouden. Hier werd met veel inzet over 

gediscussieerd. Voor buitenstaanders was het 

wel eens vreemd dat een na lange discussies 

gewijzigd standpunt met dezelfde kracht en 

overtuiging kon worden uitgedragen als het 

verlaten standpunt voordien. 

De volbloed anti-revolutionair leefde in deze 

discussies. In dit kader is een uitspraak in het 

slothoofdstuk van de eerder genoemde bundel 

"De Anti-revolutionaire Partij 1829-1980" inte

ressant. 

Hier wordt betoogd dat de ontwikkelingen in 

de jaren 1973 tot 1975 elkaar zo snel opvolg

den dat er geen tijd meer was de discussies in 

de partij gezamenlijk af te ronden. De achter

grond van de aarzelende gang van de ARP op 

weg naar het CDA is met deze constatering 

mijns inziens het meest treffend verwoord. 

De verschijning van de twee hier besproken pu

blikaties vormt een verrijking van de geschied

schrijving over de rol van de anti-revolutionai

ren in de Nederlandse politiek. 

was hij echter tegen de wens van de partij lei- H. van Spanning 

ding minister van Justitie geworden. 

Hiesheuvels optreden als premier leidde in 1972 • Rienk Janssens promoveerde in 2001 op het 

lot een kabinetscrisis. Vervolgens ontstonden proefschrift "De opbouw van de Antirevolutio-

ernstige spanningen binnen de ARP nadat naire partij 1850-1888" (Hilversum 2001). Zie 

Hiesheuvel zich, in reactie op de de deelname voor de recensie: deze Christen Democratische 
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Verkenningen 

** Pieter Bak, "Een 'meneer' van een krant; 

Trouwen Bruins Slot 1943-1968" (Kampen 

1999); Jan-Jaap van den Berg, "Deining; koers 

en karakter van de ARP ter discussie 1956-

1970" (Kampen 1999). Zie voor de recensies 

respectievelijk: "Christen Democratische 

Verkenningen", oktober 2000, blz. 38-39; 

"Christen Democratische Verkenningen" janu

ari 2001,blz. 39-42. 
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Fuseren & maximaliseren 

M&A (Mergers & Acquisitions) is het modieuze tover
woord in het moderne bedrijfsleven. Het simpelweg 

zo veel mogelijk verkopen van je spullen of diensten 
biedt allang niet meer voldoende garantie voor suc
cesvolondernemen. Steeds vaker stuiten individuele 

bedrijven op de grenzen van hun autonome groei. 
Het fuseren met of overnemen van een andere on
derneming kan dan uitkomst bieden. Het zorgt in 
één klap voor een groter marktaandeel, leidt dikwijls 

tot efficiencyvoordelen en is soms gewoon een effec
tieve manier om een lastige concurrent uit de weg te 

ruimen. 
Ook op de politieke marktplaats zijn fusies en over

names geen vreemde verschijnselen. Sterker nog: op 
D66, de SP en de SGP na zijn alle Nederlandse poli

tieke partijen de resultante van een samenvoeging. 
Meestal vormde toenemend inhoudelijk grensver
keer de eerste aanzet om te komen tot een partijpoli

tieke fusie. Maar ook om meer opportunistische 
motieven - bijvoorbeeld het streven naar stemmen
maximalisatie ofhet reduceren van overheadkosten -
kan een partij fusie een interessante optie zijn. 
De geschiedenis geeft alle aanleiding om regelmatig 
de mogelijkheden voor partijpolitieke fusies serieus 
te onderzoeken. Na de culturele aanloopmoeilijkhe

den die gefuseerde ondernemingen eveneens vaak 
parten speelt, komen al snel de synergetische effec
t~,,;<.~;':1=3) vrij. En, =isschien nog wel belangrijker, 
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matie. Voor het CDA spelen nog andere overwegin
gen. Het CDA beschikt inmiddels over een vrijwel ex

clusief christelijk electoraat. In het licht van de voort

schrijdende ontkerkelijking is er daarom alle reden 
om met het bestaande profiel te verwachten dat het 

CDA zich in toenemende mate consolideert tot een 
middelgrote partij, als grootste vertegenwoordiger 

van de christelijke minderheid van ons land. In dat 
scenario past een strategie van vervanging van het, 
door overlijden wegvallende, electoraat, of maximaal 
gematigde (autonome) groei. Op termijn zou binnen 

dit profiel nog wel een fusie met de ChristenUnie in 
beeld kunnen komen, teneinde de electorale positie 

in stand te houden of iets te versterken. 
Wanneer het CDA toch wil meedingen in de strijd 
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is dat de kiezer weinig moeite lijkt te hebben met 
partijpolitieke concentratie. Van een electorale af
straffing is in ieder geval niet of zelden sprake. 
Groenlinks vormt wellicht het beste voorbeeld van 
een recente succesvolle fusie. PSP, PPR en CPN zaten 

ieder voor zich onmiskenbaar vast in een neerwaart
se spiraal. Inmiddels mag zonder twijfel aangeno

men worden dat de electorale positie van Groen
Links aanzienlijk beter is dan de gefuseerde entitei
ten ooit op eigen kracht voor elkaar hadden kunnen 

krijgen. Synergie dus. En als de tekenen niet bedrie
gen zal ook de nieuwste fusie, de ChristenUnie, door 

de kiezers eerder worden beloond dan veroordeeld. 
Wanneer Nederland zich inderdaad grotendeels ont

wild<elt tot een politiek twee-stromenland, zoals me
nig commentator vermoedt, dan zouden er de ko

mende jaren nog wel eens andere fusies kunnen vol
gen. Toch doet het (voorspelde) electorale succes van 
de SP en Leefbaar Nederland eerder het tegendeel -
electorale behoefte aan een verdere diversificatie -

vermoeden. Beide partijen presenteren zich niette
min eerder als een alternatief voor het politieke esta
blishment als geheel dan als een nieuwe smaak bin

nen het bestaande politieke spectrum. Het belang
rijkste probleem voor de gevestigde politieke partijen 
is dan ook vooral gelegen in de moeite om de kiezer 
uit te leggen wat hun onderscheidende propositie 

nog is. Dat er vele partijen op het verkiezingsmenu 
staan, aanvaarden veel kiezers ogenschijnlijk vooral 
als een voldongen feit, niet als welkome variatie. 
Voor de gevestigde politieke partijen bestaan er daar
om twee opties: ofwel het verscherpen van het on
derlinge onderscheid door polarisatie ofwel het ver
enigen van de krachten in een nieuwe politieke for-

om de eerste plaats, zullen relatieve verbeteringen in 
de prestaties en profilering van de christen-demoCl'a
tie waarschijnlijk onvoldoende zoden aan de dijk zet

ten. Een ambitieuze of zelfs agressieve groeidoelstel
ling kan daarom niet zonder het nadenken over de 
mogelijkheden om te komen tot een alliantie met 

andere bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld de moslims 
in ons land, of zelfs een fusie met een andere politie
ke groepering. 

Het lijkt op dit moment een fantasierijk en onwen
nig scenario, maar een fusie met de WD of de PvdA 

is vanuit deze meer bedrijfsmatige analyse toch iets 
dat te denken geeft. Het voortbestaan van het CDA 
als partij, zelf het product van een fusie die menig

een 25 jaar geleden nog met grote twijfel begroette, 
is immers geen doel in zichzelf. De christen-demo
cratische beweging is uit op de maximalisatie van de 

maatschappelijke invloed van haar visies en ideeën. 
Wanneer het CDA als instrument om dat doel te be

reiken een sta in de weg wordt, is het de hoogste tijd 
om onvermoede perspectieven te onderzoeken. 
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NWfi10:l UI 



Het gezin als partner. Theorie 

en pral{tijl{ van de moderne 

christendemocratische 

gezinspolitiel{ 
DRS. P. CUYVERS 

Het is 'bon ton' om te verzuchten dat er nauwelijks meer ideologische ver

schillen bestaan tussen de grote politieke partijen in Nederland. Maar: is dat 

eigenlijk wel zo? Het CDA heeft de gezinspolitiek vanaf het midden van de ja

ren negentig als een van de belangrijkste profilerende thema's gekozen. Peter 

Cuyvers betoogt dat er op dit beleidsterrein zo langzamerhand wel degelijk 

sprake is van fundamentele ideologische verschillen tussen het CDA en de hui

dige paarse partijen. Cuyvers evalueert, mede aan de hand van de conceptver

kiezingsprogramma's van CDA, WO en PvdA, de meest recente politieke stand 

van zaken op dit terrein. Ook vat hij de christen-democratische gezins-politiek 

samen en geeft hij zijn visie op de toekomstige invulling van dit the-ma. Met 

nadruk richt hij zich daarbij op een lange termijnvisie, die hij fundeert in het 

historische en theoretische gedachtegoed van de christen-democratie. 

De huidige politieke situatie inzake gezinspolitiek laat zich naar mijn mening 

als volgt samenvatten. In de afgelopen vijf jaar is vrijwel sprake geweest van een 

monopoliepositie van het CDA op dit terrein. Hoewel de andere politieke partij

en na de bekende lachbui van het Kabinet snel inzagen dat het thema 'gezin' 

niet gebagatelliseerd kon worden, is geen enkele andere partij er tot nog toe 

echt serieus op ingegaan. 

Daarmee kwam het CDA in een uiterst lastige positie: als oppositiepartij is het 

immers niet mogelijk om de agenda te bepalen, zeker als de paarse coalitie het 

woord 'gezin' zoveel mogelijk mijdt. Ter illustratie: in de verkiezingsprogram

ma's van 1998 van PvdA en WD kwam het woord 'gezin' nauwelijks voorl. En als 

het al gebruikt werd, ging het vooral om samenstellingen als 'gezinshereniging'. 

En ook in de nieuwe programma's van PvdA en WD is het zoeken: de WD heeft 

sowieso erg weinig aandacht voor thema's als kinderen en opvoeding, de PvdA is 

er erg sterk in om het 'G-woord' te vervangen door huishoudens of te focussen 

op 'jeugd'. In de analyse verderop in dit artikel kom ik hier nog op terug. 

Het 'politieke vacuüm' op gezinsterrein is door het CDA in de praktijk aangepakt 

door het opstellen van een aantal nota's en rapporten' waarin specifieke beleids

maatregelen op gezinsterrein zijn voorgesteld. De mate waarin die in het publie-
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ke en politieke debat een rol gespeeld hebben, is echter nog beperkt gebleven. 

Dat wil overigens niet zeggen dat deze activiteiten geen nut hadden, integen

deel: in 'welingelichte kringen' van de journalistiek, de werkgevers of de vakbon

den zijn de genoemde rapporten zeer goed ontvangen en hebben er mede toe 

geleid dat het CDA weer gezien wordt als een serieuze en zelfs wenselijke rege

ringspartner. En met de verkiezingen in zicht lijkt ook de PvdA zich te realiseren 

dat het thema niet langer genegeerd kan worden: zo was er enkele maanden 

geleden al een publieke uitspraak van Melkert dat het gezin ondersteuning ver

dient (in de orde van grootte van enkele honderden miljoenen, maar toch). 

Bovendien zijn nauw met het gezin verbonden thema's als ouderschapscursus

sen respectievelijk jeugdcriminaliteit sterk in de aandacht gekomen. Het is dus 

belangrijk om na te gaan wat de respectievelijke posities van de beide andere 

grote partijen (zullen) zijn in verhouding tot het gedachtegoed van het CDA. 

Maar vooral is het belangrijk om met het oog op de te verwachten verkiezings

discussies, waarin het CDA zeker zal worden aangesproken op 'zijn gezinsbeleid' 

de tot nog toe wat gespreide aanzetten systematisch weer te geven en te koppe

len aan het theoretische gedachtegoed van de christendemocratie. 

In de eerste paragraaf van dit artikel ga ik in op de conceptverkiezingsprogram

ma's van de drie grote partijen. In de tweede paragraaf voer ik de respectievelij

ke posities van de partijen terug op hun 'ideologische wortels' en vergelijk ik de 

huidige discussie met die van een eeuw geleden. (En dat levert een interessante 

parallel op). In de derde paragraaf verbind ik de historische en theoretische in

zichten over de gezinspolitiek met het huidige beleid en onderscheid daarbij 

twee fundamentele dimensies: het gezin als partner en subsidiariteit. In de vier

de paragraaf werk ik deze dimensies uit naar vijfkernthema's die in onderlinge 

samenhang het christen-democratische gezinsbeleid van de toekomst (zouden 

moeten) vormen. Respectievelijk gaat het om inkomensbescherming, inkomens

spreiding tussen levensfasen, de verhouding tussen gezin en andere instituties 

zoals werk en onderwijs, de opvoedingsinfrastructuur in de directe omgeving en 

tenslotte het omgaan met slecht functionerende gezinnen. In de afsluitende pa

ragraafwordt ingegaan op de 'politieke organisatie' om deze vijf thema's tot een 

consistent beleid te (kunnen) samensmeden. 

1. Het gezin in de verldezingsprogramma's 

Het is geen verrassing dat het CDA de enige partij is van de grote(re) drie met 

een aparte paragraaf waarin 'Modern familie- en gezinsbeleid' prioriteit krijgt. 

In deze paragraaf wordt het gezin - ofliever gezegd de gezinsfase - de 'spilperio

de in de levensloop' genoemd. Deze fase moet vanwege het belang van de zorg 

voor kinderen met tijd, geld en voorzieningen worden ondersteund. Dat bete-
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kent meer kinderbijslag en algemene kinderkortingen in de belastingen, meer 

bijdragen in de studiekosten, meer kinderopvang, meer ouderschapsverlof en 

mantelzorgverlof. Cruciaal in het programma zijn twee overkoepelende punten. 

Het eerste is dat bij het inkomensbeleid van het CDA de gezinsdraagkracht uit

gangspunt is, niet het inkQmen van het individu. En het tweede algemene punt 

is dat alle maatregelen moeten passen en in onderling verband komen in het 

raamwerk van een levensloopverzekering die spreiding van lasten voor burgers 

tussen de fasen met en zonder kinderen faciliteert. In de andere paragrafen van 

het programma komen zaken aan de orde als de medezeggenschap van ouders 

over scholen, de uitbreiding van de ondersteuning door consultatiebureaus en 

dr.' ontwikkeling van een systeem van 'gezinsbegeleiders' die ouders met proble

men snel en laagdrempelig moeten helpen. 

Dat in het programma van de WO het gezin nauwelijks aan de orde komt, is 

ook geen verrassing als we in het openingsstatement lezen: "Uitgangspunt ... is 

de vrije en zelfsturende mens". Voor de WO is het gezin een van de opties die 

mensen hebben, maar de politiek dient zich niet bezig te houden met de effec

ten van die keuzen. In de inleiding van het programma wordt uitvoerig stilge

staan bij het thema 'Emancipatie', maar wie daar een opmerking zou verwach

ten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen gezinnen komt 

bedrogen uit. Het gaat over de mogelijkheden en bedreigingen van Ier en bio

technologie, die (wederom) vooral interessant zijn omdat ze burgers meer keuze

vrijheid geven ... In het meer specifieke gedeelte van het programma is maar een 

enkele paragraaf gewijd aan 'kinderen en kinderopvang'. Niet verrassend vindt 

de WO dat de eerste verantwoordelijkheid voor kinderen bij hun ouders ligt en 

dat de instellingen van de overheid (school, gezondheidszorg) alert moeten zijn 

op verwaarlozing. Als het misgaat, moeten ouders op hun verantwoordelijkheid 

worden gewezen en ... "waar mogelijk in staat worden gesteld hun opvoedende 

taak goed uit te voeren". Met uitzondering van deze laatste zin hanteert de WO 

waar het de rol van de overheid betreft een soort van 'nachtwakersmodel' ten 

aanzien van het gezin. En het 'waar mogelijk' spreekt daarbij ook grote scepsis 

uit ten aanzien van de opties die de overheid heeft. Het gezin is een van de socia

le eenheden die zich temidden van alle andere groepen temidden van het vrije 

spel der economische en maatschappelijke krachten moet handhaven. In de vol

gende paragraaf komen we hier op terug. 

Dan de Partij van de Arbeid. Zoals hierboven al aangegeven, is de term 'gezin' 

zelf niet echt geliefd geweest bij de auteurs. In de paragraaf over 'individualise

ring en flexibilisering' worden de ontwikkelingen op gezinsterrein bijvoorbeeld 

gekarakteriseerd met het toch wel korte zinnetje "Binnenshuis ontstonden nieu

we samenlevingsvormen" I En als het gaat om de preventie van criminaliteit zien 
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we een passage die we hier - omdat de tekst zo betekenisvol is - integraal citeren. 

"Kinderen krijgen alle aandacht ... Als ouders hun taak niet aankunnen, helpt de 

samenleving hen om het beter te doen. Scholen zijn de natuurlijke plaats (cursi

vering pc) waar je kunt zien ofhet gedrag van kinderen scheefgroeit. Sport en 

cultuur zijn natuurlijke manieren om kinderen te leren zichzelf en anderen te 

respecteren ... Met de gemeente als regisseur werken instellingen samen om kin

deren te beschermen en hen kansen te bieden op een goede toekomst." 

Wat in deze passage opvalt, is de grote 'instellingsgerichtheid' van het preventie

ve denken. Ook in andere passages waar het gaat om 'zorg voor kinderen en jon

geren' zien we dit. Zo garandeert "de invoering van een wettelijk basispakket 

voor ouder-kind zorg" dat alle ouders zorg en steun krijgen en wordt de (eerlijke) 

constatering dat de jeugdhulpverlening nog steeds niet goed loopt, gevolgd door 

de geruststelling dat dit opgeheven wordt door het enkele loket van het Bureau 

Jeugdzorg. Hoewel in het programma wel degelijk zinnen staan over het belang 

van de ouders (zonder dat de term 'gezin' daarbij valt4
) worden zij kennelijk niet 

als een 'doelgroep' voor het beleid gezien waarmee men zou moeten communi

ceren of die men in moeilijke situaties veel meer en sneller zou moeten steunen 

dan met een 'wettelijk basispakket'. Het verschil in denken over de rol en de 

plaats van ouders versus die van de instellingen zien we bijvoorbeeld ook als het 

gaat om het onderwijs: de PvdA vindt de medezeggenschapsraad de aangewezen 

plaats, het CDA vindt dat ouders moeten besturen. 

Dan de paragrafen over economie en de combinatie van arbeid en zorg. De ope

ningszin daarvan is helder: 'Ieder mens heeft recht op arbeid. Betaald werken 

maakt mensen economisch zelfstandig, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en 

biedt sociaal contact met anderen'. Bovendien is volgens de rest van de tekst 

betaald werk in het belang van de samenleving, waar een tekort aan arbeids

krachten bestaat. In feite is dit onverkort een principe dat we al kennen uit de 

Internationale: Wie rechten heeft, heeft ook zijn plichten. En wie zijn plicht 

doet, die heeft recht. Geheel consistent met dit uitgangspunt worden rechten op 

ondersteuning van het ouderschap (belastingaftrek) gekoppeld aan het betaald 

werken. Wat in het gezin gebeurt is in feite van secundair belang: 'Naast (cursive

ring pc) het werk willen mensen ook tijd besteden aan de zorg voor kinderen en 

ouders en aan de kontakten met familie en vrienden. Een betere afstemming 

tussen werk en privé-leven ... verhoogt het individuele welzijn en versterkt de 

zorg van mensen voor elkaar.' Twee punten vallen hierbij op. Op de eerste plaats, 

het principiële verschil tussen werk als plicht en zorg als persoonlijke keuze. Op 

de tweede plaats, de nevenschikking van zaken als zorg voor kinderen, voor 

ouders en allerlei kontakten 'ter verhoging van de kwaliteit van het eigen 
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bestaan'. Dat de opvoeding van kinderen, de zorg voor de volgende generaties, 

op zich een maatschappelijk minstens zo noodzakelijke taak is als het verwerven 

van de huidige welvaart is hier geen issue. 

Het primaat van de betaalde arbeid leidt er vervolgens in de praktijk, als het 

gaat om oplossingen, toe dat die vooral worden gezocht in uitbesteding van zorg 

voor kinderen. Het programma noemt een aantal zaken als zorgsparen (alleen 

voor jongeren zonder kinderen) en ouderschapsverlof, maar dat wordt gevolgd 

door de zeer expliciete kop 'vooral kinderopvang'. Typerend is ook de zin: 'Het 

consultatiebureau adviseert alle ouders ... en wijst bijvoorbeeld de weg naar de 

peuterspeelzaal." Het mag duidelijk zijn kortom, dat de PvdA van het gezin in 

verschillende opzichten weinig heil verwacht: ouderschap is geen centrale maat

schappelijke dimensie zoals in het CDA-programma (waar het is gekoppeld aan 

het belang van de volgende generaties), maar meer een optie tot persoonlijke 

ontplooiing. Ouderschap wordt dan ook als zodanig behandeld: niet het opvoe

den zelf wordt gezien als een keuze met maatschappelijk belang, maar de uitbe

steding van ouderschap wordt ondersteund. 

2, Ideologische wortels: christendemocratie tussen 

kapitalisme en communisme 

Op grond van de hierboven besproken programmateksten lijkt het verschil tus

sen de drie grote partijen vrij simpel neer te zetten: de WD wil in principe dat 

ouders alles zelf betalen, de PvdA wil ouders alleen steunen als ze een maatschappelijke 

tegenprestatie leveren door buitenshuis te werken en het CDA wil ouders altijd steunen. In 

de praktijk zijn de verschillen natuurlijk veel gradueler. Niemand wil de kinder

bijslag of de onderwijsvergoedingen voor ouders helemaal afschaffen of alleen 

uitkeren aan mensen die werken. En omgekeerd wil ook het CDA dat de zwaar

ste schouders de meeste lasten dragen en werkt dus met lastenmaximering in 

plaats van vaste subsidies voor alle ouders. Als de politieke discussie over de 

'gezinsvriendelijkheid' van het CDA - een onvermijdelijke discussie in de komen

de maanden omdat het CDA zichzelf expliciet als de gezinspartij afficheert -

zich echter zou beperken tot de vraag wie het meeste geld voor gezinnen over 

heeft, ontstaat er een lastige situatie. Iedere journalist zal automatisch een aan

tal voor de hand liggende vragen stellen, zoals: 'Maar de meeste gezinnen heb

ben het toch goed, gezien het hoge consumptieniveau in ons land ... Waarom 

moeten ze nog meer krijgen ... Wat is het verschil tussen lastenverlichting en sub

sidie voor ouders .. .' Bovendien zal het CDA ook de vraag moeten beantwoorden 

naar de eigen verantwoordelijkheid die burgers volgens de partij moeten heb

ben, dus ook de eigen verantwoordelijkheid voor het ouderschap. En tenslotte is 

er de belangrijke vraag of de ondersteuning van ouderschap zonder een relatie 
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met de arbeidsmarkt de achterstand van vrouwen niet bestendigt. Deze vragen 

worden overigens ook voortdurend gesteld door leden van het CDA zelf op dis

cussiebij eenkomsten. 

Nu zijn deze vragen op zich goed te beantwoorden. Mensen met kinderen heb

ben veel minder te besteden en voor de modale ouder zijn de lasten in de afgelo

pen jaren extreem sterk gestegen. Maar de goede oplossingen zijn soms nogal 

technisch. Ze hebben onder andere te maken met de methodieken van tax credit 

en lastenmaximering, met de financiering van levensloopverzekeringen, met de 

splitsing van verlofrechten tussen mannen en vrouwen. De kern van de zaak is 

echter dat deze vragen over (meer) geld en uitvoeringsmaatregelen de aandacht 

weghalen van het fundamentele ideologische verschil tussen het CDA en de hui

dige paarse partijen. Om dit verschil scherp naar voren te kunnen brengen, 

scherper dan het af te lezen is aan de programma's zelf, moeten we een excursie 

maken naar het verleden waarin de 'founding fathers' van de christelijke partijen 

en van het huidige sociale stelsel het gezin voor het eerst als een van de uit

gangspunten van hun denken en beleid namen. Naast uiteraard de kerk en de 

staat, die net als de economische sector als autonome maatschappelijke sferen 

met eigen opdrachten en verantwoordelijkheden werden gezien. De opdracht 

voor elk van de instituties was de goede samenwerking met de andere, waarbij 

de staat als bijzondere opdracht de bewaking van de rechtvaardigheid van de 

verdeling en interacties tussen de andere 'sferen' had. Het 'leerstuk' dat hieraan 

is gekoppeld is dat van de subsidiariteit, de opvatting dat de overheid niets moet 

doen wat men in een van deze sferen even goed of zelfs beter kan. Deze filosofie 

van maatschappelijke samenwerking (coöperatie) is in deze eeuw in diskrediet 

geraakt om verschillende redenen; bijvoorbeeld omdat het fascisme er een bij

zondere variant (corporatisme) van ontwierp. In feite is het 'poldermodel' het 

laatste nog overgebleven element van deze politieke filosofie van de coöperatie, 

maar dat ligt nu ook onder vuur, omdat het niet flexibel genoeg zou zijn voor 

de moderne economische verhoudingen. 

Als samenwerking echter niet de hoogste norm is, domineert een ander princi

pe, dat van de concurrentie. Dat resulteert, om het kort door de bocht te formu

leren, in modellen waarin hetzij de kerk, hetzij de staat, hetzij de economie een 

'primaat' hebben en de andere sferen in functie daarvan moeten opereren. Het 

primaat van de kerk zien we in de nieuwe theocratische staten van de islam, 

maar we concentreren ons hier op de beide westerse ideologieën. Te weten het 

kapitalisme dat zo succesvol is dat de liberale ideologen (zoals Fukuyama) inmid

dels de totale overwinning hebben afgekondigd. En daarnaast het communisme, 

dat in de praktijk tot nog toe hopeloos heeft gefaald. Niettemin leeft de belang

rijkste politieke gedachte ervan, de concentratie van de volkswil in de organen 
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van de staat, nog steeds sterk bij de socialistische en sociaaldemocratische partij

en. Al was het alleen maar omdat ze geen echt ander alternatief hebben voor de 

markt: de term 'derde weg' klinkt erg leuk maar zowel in Engeland als in 

Nederland stapelt het aantal catastrofes als gevolg van halfslachtige privatise

ringsoperaties zich op en gaan de komende verkiezingen niet over de belasting

hoogte, maar over de falende overheidsdiensten. 

Waar het hier echter om gaat, is dat beide denksystemen, zowel kapitalisme als 

communisme, het gezin als een instelling zien die best vervangbaar is. Of nog 

sterker: als een instelling die de 'vooruitgang', of het nu gaat om meer groei of 

meer gelijkheid, in de weg staat. In van oorsprong revolutionaire bewegingen als 

communisme en de diverse socialistische varianten is de verdwijning van het 

gezin altijd een kernstuk geweest. Gezinnen dragen immers op tal van manieren 

'oude vormen en gedachten' over, zoals bezit, traditionele man-vrouw verhou

dingen en natuurlijk conservatieve opvattingen. Gezinnen zijn nog steeds bij

voorbeeld de belangrijkste dragers van de ongelijke sociale startposities die de 

sociaal-democraten door de hervormingen in het onderwijs willen compenseren. 

Natuurlijk is het nogal een verschil of de opvoedingsfuncties worden overgeno

men door de staat of dat er een compensatiebeleid wordt gevoerd, maar de 

essentie erachter is en blijft een bepaalde aversie tegen het gezin als instituut 

dat in de weg staat van een betere maatschappij. Hier ligt dus als het ware de 

ideologische wortel van het accent dat in het PvdA-programma op instituties als 

opvang en onderwijs wordt gelegd. 

In het kapitalisme is daar natuurlijk geen sprake van. Wat hier een centrale rol 

speelt, is een totaal ander proces: de overname van gezinsfuncties door de 

markt. Zodra gezinnen op grote schaal koopkrachtig genoeg zijn, ontwikkelt het 

restaurantwezen zich van een exclusief gebeuren tot een economische sector en 

ontwikkelen zich bedrijven die winst maken door het bereiden en serveren van 

voedsel op grote schaal (McDonalds). Hetzelfde hebben we zien gebeuren met de 

recreatie-industrie nadat de optie om Italië en Spanje te bereiken in de zomer 

zich had verbreed van de adel tot de hele bevolking. En zodra er een markt ont

staat op willekeurig welk terrein, of het nu onderwijs is of kinderopvang, zal die 

verder ontwikkeld worden: eerst altijd de vraag van de koopkrachtige top en uit

eindelijk kan de ouder als consument 'kiezen' tussen McEngels om de hoek of 

het programma van Oxford à la carte. Waar het in de kern om gaat, is een func

tionalistische visie op de plaats van het gezin in de maatschappij. Het gezin met 

strikte taakverdeling - daar is hierboven al op gewezen - heeft bepaalde voorde

len omdat er ook herstel- en verzorgingstijd nodig is voor degenen die werken. 

Maar het heeft natuurlijk het enorme nadeel dat er zoveel arbeidstijd (van vrou

wen) verloren gaat. De volgende stap is dan logisch: de 'rationalisering' van de 

gezinsopvoeding. Als de klassieke gezinstaken worden georganiseerd als een pro-
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ductieproces, dan treedt geen verlies meer op van arbeidskracht. Net zoals dus 

een systeem van schoolklassen efficiënter is dan huisonderwijs, zijn bedrijfsres

taurants en kinderopvang efficiënter dan moeders thuis. En het lijkt me dan ook 

geen toeval dat we vandaag de dag overal adviseurs zien opduiken die het 

'gezinsproces' gaan begeleiden en organiseren als ware het een kleine onderne

ming (waarvan de output dus als het ware gekwantificeerd kan worden). Net 

zoals het geen toeval is dat we spreken van het 'investeren in een relatie' in 

plaats van het houden van iemand. Het gezin ziet zich langzaam maar zeker 

onderworpen aan de economische rationaliteiten en alles wat in de weg staat 

van efficiency zal door de geleidelijke druk van de mark het onderspit delven. 

Enkele tientallen jaren geleden zijn twee bekende 'anti-utopieën' geschreven, 

respectievelijk over een 'totaal-communistische' en een 'totaal-kapitalistische' 

maatschappij. In beide maatschappijen was het gezin geheel afgeschaft. In de 

roman 1984 van George Orwell voedt Big Brother - geportretteerd als Stalin - de 

kinderen rechtsreeks op via de televisie en in het wat minder bekende Brave New 

World van Aldous Huxley zijn ouders helemaal afgeschaft en komen alle kinde

ren uit de reageerbuis (inderdaad: gekloond) om vervolgens met psychologische 

technieken en drugs tot gelukkige arbeidskrachten te worden gevormd. In dit 

laatste boek begint de jaartelling niet meer bij Christus maar bij Ford, de uitvin

der van de massaproductie. 

Het idee van massaproductie als het gaat om mensen voelt niet echt prettig aan. 

Maar de discussies op dit punt worden steeds actueler naarmate de biotechnolo

gie voortschrijdt. In wezen echter is het proces allang bezig: de term 'leerfabriek' 

duidt erop dat we in toenemende mate gaan inzien dat schaalvergroting en effi

ciency niet echt bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving. 

Is daar iets tegen te doen? Men voelt als het ware wel dat er iets fout gaat als de 

(klein)dochter door een aardig maar wat onervaren meisje van 19 - 'ik sta er 

even alleen voor, want het hoofd had ATV' - tussen 12 andere huilende baby's 

vandaan geplukt wordt en als het niet meer lukt om de hele familie bij elkaar te 

krijgen voor een zilveren bruiloft wegens de vakantiespreiding of de onregelma

tige werktijden. Maar men heeft tegelijkertijd het gevoel dat deze ontwikkelin

gen niet te stuiten zijn en dat we niet terug kunnen of willen naar de tijd van 

het kostwinnersgezin en de wasdag en gehaktdag. En de nadelen zullen dan wel 

op termijn opgelost worden door de enige echte norm van de consumptiemaat

schappij: meer. Dus nog meer kinderopvang, nog langere openingstijden, nog 

meer tweeverdienen en nog meer uitbesteden. Met een combinatie van arbeids

dwang en wat subsidiepleisters voor degenen die tijdelijk het tempo niet kunnen 

volgen of geen zin hebben om mee te doen. 
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Wat is hierop het christen-democratische antwoord? Wat is de essentie van het 

moderne gezinsbeleid, dat een antwoord biedt aan de belegering van het gezin 

door de markt of door de instituties. Voor deze essentie gaan we wederom terug 

naar het recente verleden. Al is het moeilijk om te geloven (gezien het gestegen 

gemiddelde welvaartspeil in de moderne westerse landen): aan het begin van de 

20e eeuw stond het politieke slagveld in het teken van hetzelfde dilemma. En 

wel de verdediging van de gezinsgrenzen tegen de oprukkende economie. Het is 

bekend wat de vroege industrialisering deed met de economische basis van de 

meeste gezinshuishoudens: omdat het bestaan op de eigen grond niet meer haal

baar was, moest worden overgeschakeld op loondienst, waarbij aanvankelijk alle 

gezinsleden waren betrokken. Met name de positie van kinderen daarbij riep 

groeiende verontwaardiging op bij delen van de burgerij. Maar ook vanuit een 

ander perspectief zag men op politiek niveau steeds meer in dat de 'vernietiging 

van de familiale bestaansbasis' wel eens contraproductief zou kunnen werken. 

Al was het alleen maar omdat de gezondheid van arbeiders zo slecht was dat de 

productie eronder leed, of nog erger, dat er revolutionaire acties ontstonden. 

Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van de sociale strijd of klassenstrijd 

te beschrijven. Voor de positie van de christen-democratie is het 'monsterver

bond' tussen socialisten en christenen aan het einde van de 1ge eeuwen het be

gin van de 20e eeuw relevant. In dit verbond, dat aan de basis stond van het late

re Rijnlandse model, werd als het ware een streep getrokken die de economie 

niet mocht overschrijden. Die streep hield eenvoudigweg in dat eerst kinderen 

en later ook moeders letterlijk werden vrijgesteld van het werken in de omgevin

gen die produceerden ten behoeve van winst. Het behoeft weinig betoog dat de 

liberale partijen - toen veruit de grootste in de meeste landen - zich heftig ver

zetten tegen deze inkrimping van hun arbeidsreserves, maar zij kregen ter com

pensatie in Nederland een aantal wetten die goed waren voor de arbeidsrust. En 

uiteindelijk zagen alle betrokken partijen in dat het zo toch beter was: met alle 

werknemers 100% beschikbaar en thuis goed verzorgd, werd immers de hoogste 

productiviteit per werknemer in de hele wereld gehaald. 

Maar waar het hier om gaat, is om de rol die de overheid volgens de christen

democratie moet spelen. Het gaat erom dat de overheid zelf niet streeft naar het 

primaat, noch het primaat van een andere sfeer - zoals de economische - onder

steunt. Hoe met andere woorden de overheid de rol als scheidsrechter moet 

opnemen in het permanente conflict tussen de sfeer van de calculatie en winst 

en de sfeer van de samenwerking en het altruïsme; tussen de sfeer van de func

tionele deelrelaties en de sfeer van de lange-termijn totale relaties (zoals die tus

sen partners en ouders en kinderen).' Met daarbij de nadrukkelijke constatering 

dat een scheidsrechter ook daadwerkelijk onpartijdig dient te zijn en het recht 

aan beide zijden dient te erkennen. Eerder in dit stuk bespraken we immers al 
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• Voor de christen
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het gegeven dat de meeste gezinnen er economisch goed genoeg voor staan om 

hun eigen keuzen te maken, ook als dat minder inkomen betekent. 

En daarmee is het principiële verschil in positie tussen de liberale, sociaal-demo

cratische en christen-democratische visie gekarakteriseerd aan de hand van hun 

ideologische en historische wortels. Voor de christen-democratie vertegenwoor

digt het gezin een waarde op zich. Niet overigens omdat het in de Bijbel staat -

politiek wordt geïnspireerd door het geloof, maar is er geen afgeleide van - maar 

omdat het gezin al duizenden jaren de leefVorm is waarin mensen uit eigen 

vrije wil samenleven en zorgen voor de volgende generaties. Ouderschap en ver

wantschap zijn existentiële dimensies van het menselijke bestaan met een eigen 

intrinsieke waarde - die ook zeer sterk worden beleefd. Zodra verwantschap, 

gezin of ouderschap worden gereduceerd tot 'functionele relaties', of ze nu func

tioneel zijn voor de groei van de productie of voor de persoonlijke ontplooiing, 

wordt die intrinsieke waarde miskend. Waar het CDA dus voorstander van is, is 

het garanderen aan burgers dat hun gezinsleven als autonome waarde wordt 

gezien, een waarde waaraan zij net zo goed rechten kunnen ontlenen als aan 

hun arbeidsparticipatie of bezit. 

3. Het gezin als partner voor een 'subsidiaire overheid' 

Wat zijn de gevolgen van de christen-democratische basisovertuiging, dat het 

gezin beschouwd en behandeld moet worden als een van de 'maatschappelijke 

sferen' die burgers zelf scheppen en dus recht op bescherming heeft? 

genwoordigt het ge- De eerste en absolute basisvoorwaarde voor een christen-democratisch gezinsbe-

zin een waarde op leid klinkt mogelijk nogal paradoxaal: geloof in het gezin. Of anders geformu-

zich. leerd, geloof in de gezinsgerichtheid en de investeringsbereidheid in het gezin 

als zodanig van de burgers. Omdat ik regelmatig discussies voer met groepen 

bestuurders, professionals en uiteraard CDA-leden over het thema 'gezin' weet ik 

hoe wijdverbreid inmiddels de 'ideologie van het individu' op alle niveaus in de 

maatschappij is doorgedrongen. Om het kort door de bocht te formuleren: de 

meeste burgers geloven dat zij nog zowat de enige keurige burger met een 

(goede) langdurige relatie en aardige kinderen zijn. Het is hier niet de plaats om 

uitvoerig in te gaan op de feiten op gezinsterrein, daarvoor verwijs ik bijvoor

beeld naar het rapport De druk van de ketel. Ik kan hier slechts kort een en ander 

samenvatten. Waar het om gaat, is dat de huidige jongere generaties nog steeds 

in overgrote meerderheid geloven in partnerschap (monogaam) en ouderschap 

als de basis van een zinvol bestaan. De investeringen die ouders doen, zijn ook 

zowel qua geld als qua tijd enorm. Maar in feite gaat het om iets wat absoluut 

niet in termen van tijd of geld is uit te drukken. In wezen gaat het zelfs om nog 
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iets diepers dan het geloof in het gezin, het gaat om het geloof in de medemens 

in het algemeen. Het gaat erom dat het beeld van de egocentrische calculerende 

burger een volstrekte karikatuur van de werkelijkheid is, hoogstens van toepas

sing op een uiterst klein groepje trieste figuren binnen het beleidscircuit zelf. 

Net zoals het beeld van de verloedering van de maatschappij volstrekt niet corre

spondeert met de werkelijkheid: de overweldigende meerderheid van de burgers 

gedraagt zich nog steeds correct en fatsoenlijk. Het probleem van de openbare 

orde heeft veel meer te maken met een volstrekt falende overheid die zich heeft 

teruggetrokken als bewaker van de openbare ruimte, of het nu gaat om de con

ducteur in de tram, de uitrusting van het openbaar ministerie of de politie met 

adequate middelen. Daardoor krijgen relatief zeer kleine extreme groepen volop 

de kans om zich fYsiek of verbaal te misdragen, iets wat vervolgens weer door de 

media wordt opgeblazen tot nationaal fenomeen of trend. Achter deze 'façade 

van hypes' zit nog steeds een zeer stabiele maatschappij met een grote midden

klasse waarin men geen carrière maakt (minder dan 5 procent, ook van de man

nen, doet dat echt) maar werkt voor de kost en voor die van de kinderen. Waarin 

men, zeker als er kinderen zijn, veel minder uit elkaar gaat dan iedereen denkt 

(85 procent van de ouders blijft bij elkaar). En waarin het contact met familie en 

buren niet minder intensief is dan vroeger (90 procent van de kinderen heeft 

minstens één keer per week contact met de ouders). En tenslotte voeden vrijwel 

alle ouders hun kinderen met grote inzet goed tot zeer goed op: het is geen ge

ringe opgave om binnen het gezin normen en waarden over te brengen in een 

maatschappij die bol staat van de prestatiemoraal en consumptiedrang: 

Het wezen van mensen is immers niet hun vermogen om hun individuele be

lang te dienen, maar om samen te kunnen werken met anderen. En daarvoor is 

het ook nodig zich ondergeschikt te (kunnen) maken aan andere mensen, bij

voorbeeld of misschien bij uitstek aan de volgende generatie, aan je kinderen. 

Maar ook aan partners of aan anderen: het vermogen tot samenwerking vooron

derstelt immers erkenning van de ander en zijn behoeften. Maar waar het hier 

om gaat, is het uitgangspunt voor het christen-democratische beleid, dat de bur

gers zelf heel goed in staat zijn ethisch en verantwoordelijk te handelen. 

Christen-democratisch (gezins)beleid begint niet met een vertoog over de gevol

gen van onverantwoordelijk gedrag, maar over de kracht van verantwoordelijk 

gedrag ... zoals de overgrote meerderheid van de burgers dat dagelijks laten zien. 

Daaruit vloeit direct de tweede basisconditie voor christen-democratisch (gezins)

beleid voort: het gaat erom gezinnen te zien als partners, niet als een 'doel

groep' die iets moet opleveren, zoals arbeidskrachten of goed opgevoede kinder

tjes. Een eventueel Ministerie voor Oeugd en) Gezin zou absoluut niets te maken 

moeten hebben met de sector Welzijn waar het nu formeel ressorteert. Het zou 

vanuit dezelfde filosofie als het Ministerie van Economische Zaken moeten wer-
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ken (we komen hierop in de slotparagraaf nog terug). Net zoals EZ zichzelf 

beschouwt als de partner van de tienduizenden bedrijven die Nederland kent, 

zou Gezinszaken de partner moeten zijn voor de miljoenen gezinnen in ons 

land. 

De eerste - en tegelijk moeilijkste - opgave vanuit een dergelijk politiek centrum 

ligt in de organisatie van de communicatie met burgers in hun positie van ou

der (of kind). Gezinnen hebben immers geen institutionele organisaties zoals on

dernemingen dat hebben. Zij zijn op dit moment hooguit georganiseerd op spe

cifieke thema's zoals onderwijs(bestuur) of verkeersveiligheid en dan meestal op 

lokaal niveau. Hier ligt overigens een geweldige uitdaging voor het lokale be

stuur waarin het CDA van oudsher zo sterk is vertegenwoordigd. Op dit niveau 

zullen in de komende jaren de communicatiemodellen ontwikkeld moeten wor

den waardoor bestuurders weten wat (groepen) gezinnen wensen of nodig heb

ben. Net zoals bij ondernemingen immers zijn er grote verschillen tussen gezin

nen wat betreft onder andere inkomen en woonsituatie. En net zoals bij onder

nemingen er ook interne verschillen zijn tussen directie en personeel, zijn er 

binnen gezinnen mogelijke tegenstellingen tussen mannen, vrouwen en kinde

ren. Het cruciale punt echter is steeds dat de individuen binnen het gezin zelf 

het besluit genomen hebben om als gezin hun middelen en krachten te bunde

len en dat ze dus ook als zodanig (als 'eenheid') behandeld willen worden. 

Samengevat op basis van de voorgaande paragrafen bestaat de essentie van een 

christen-democratisch beleid op gezinsterrein uit de volgende punten: 

- het gezin is op de eerste plaats een door burgers zelf tot stand gebracht (en zeer 

hoog gewaardeerd) instituut waarin belangrijke waarden als samenwerking en 

altruïsme centraal staan; 

- het gezin als instituut vervult voor de maatschappij essentiële taken, met name 

de verzorging en opvoeding van de volgende generaties; 

- de overgrote meerderheid van de burgers slaagt erin het gezin goed tot zeer 

goed te laten 'functioneren' ... of veel beter gezegd: in de meeste gezinnen leeft 

men zeer prettig met elkaar samen; 

- vanuit het beleid moeten gezinnen gezien worden als evenzovele 'maatschappe

lijke partners' waarmee moet worden samengewerkt. 

Met het laatste punt zijn we terug bij het al eerder genoemde subsidiariteitsbe

ginsel. In een goed partnerschap draagt ieder verantwoordelijkheid voor datgene 

waarin hij of zij het beste is. De overheid als partner laat derhalve zoveel moge

lijk besluitvorming en controle op het niveau van het gezin en de relaties met 

andere maatschappelijke instituten over aan dat gezin zelf. 
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In de volgende paragraaf zullen we dit uitwerken in een aantal programmati

sche beleidspunten. Die hebben te maken met zowel bescherming als facilite

ring. In het eerste en laatste punt gaat het om de bescherming die geboden moet 

worden aan respectievelijk gezinnen met een zwakke positie en aan individuen 

in slecht functionerende gezinnen (waar de belangrijke waarde van het gezin 

voor het individu is omgeslagen in het tegendeel). De 'tussenliggende' punten 

hebben betrekking op facilitering op verschillende terreinen. 

4. De vijf kernthema's van het christen

democratische gezinsbeleid 

Iedere indeling heeft voor- en nadelen. Zeker op gezinsterrein geldt dat, omdat 

gezinnen als leefeenheden van mannen, vrouwen en kinderen met alle facetten 

van de maatschappij in contact komen. In het verkiezingsprogramma van het 

CDA worden 100 specifieke punten genoemd die weer zijn onderverdeeld en dat 

gaat alleen nog maar om prioriteiten. Hieronder doen we een poging om de 

hoofdlijnen voor een modern gezinsbeleid te schetsen, zonder de pretentie om 

uitputtend te zijn. 

Inkomensondersteuning voor ouders 

In de afgelopen jaren zijn de lasten voor ouders op alle fronten sterk gestegen en 

is de steun die ze ontvangen sterk gedaald. Er is simpelweg bezuinigd en het 

doet er eigenlijk niet zoveel toe of dat nu gebeurde om geld te besparen (minder 

c 

kinderbijslag, hogere ouderbijdragen voor het onderwijs) of om ideologische re- v 

denen, zoals de afschaffing van de kostwinnersvoordelen. Met name voor eenou- h 

dergezinnen is de situatie dramatisch verslechterd, maar ook voor twee-ouderge- s, 

zinnen met een inkomen beneden modaal zijn de kosten van kinderen een enor- tl 

me last. Al was het alleen maar omdat het algemene consumptieniveau in de af- e 

gelopen jaren wel zeer sterk is gestegen en geen enkele ouder wil dat zijn of f' 

haar kind niet mee kan komen. De eerste prioriteit van het CDA-gezinsbeleid is 

dan ook om eenvoudigweg meer geld voor ouders uit te trekken. Dit ongeacht 

hun gezinssituatie, niet gekoppeld dus aan arbeidsparticipatie: het gaat in feite 

om ouderschapsgeld in een aantal varianten. Die varianten zijn nodig omdat het 

uiteraard de gezinnen met lagere inkomens zijn die het geld het meest nodig 

hebben. In de beleidsadviezen De moeite waard en De druk van de ketel worden ver

schillende manieren uitgewerkt om ouders te steunen waarbij een inkomensaf-

hankelijke kindkorting en een systeem van lastenmaximering specifiek gericht 

zijn op de laagste inkomensgroepen. Daarnaast wil het CDA met maatregelen als 

een algemene ouderschapskorting een duidelijk signaal afgeven aan alle ouders, 

namelijk het benadrukken van het belang van de taak die ouders op zich ne-
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men. Nederland kent van alle EU-landen het hoogste verschil in koopkracht tus

sen mensen met en zonder kinderen. In tal van andere landen liggen de bedra

gen die ouders ontvangen in de orde van grootte van 5000 euro per jaar, betaalt 

men geen schoolgeld, zijn de schoolboeken gratis of zijn de bijdragen voor kin

deropvang veel lager. 

Levensloopstelsel 

In de afgelopen jaren zijn - mede door de verslechtering van de voorzieningen 

voor ouders, maar vooral ook omdat de meeste ouders (moeders) zelfvoor hun 

kinderen willen zorgen' - de verschillen in koopkracht tussen de levensfasen 

met en zonder kinderen zeer sterk gestegen. Omdat juist de gezinsfase zo duur 

is, komt dit erop neer dat de meeste burgers relatief het minste geld hebben als 

ze dat het meeste nodig hebben. Of omgekeerd, als ze kiezen voor het tweever

dienerschap, dat ze het minste tijd hebben als ze die het meest nodig hebben 

voor de verzorging van kinderen. Ook het onderwijs is onevenwichtig verdeeld 

over de levensloop: jongeren brengen vaak meer tijd op school door dan ze lief 

is, ouderen hebben er dringend behoefte aan (juist degenen die vroeger het min

ste onderwijs genoten nu het meest) maar dat kan niet meer. Zelfs niet als het 

dringend nodig is voor omscholing om bijvoorbeeld uit de WAO te raken. 

Het CDA wil voor dit probleem een levensloopverzekering invoeren die het bur

gers mogelijk maakt om tijd en geld beter te spreiden over de verschillende fa

sen van hun leven. Wie in zijn jeugd minder onderwijs volgt, kan dat als een 

'onderwijsrecht' later opnemen, inclusief studiefinanciering. Jonge ouders kun

nen ervoor kiezen veel tijd aan hun kinderen te besteden en later, als ze allebei 

weer werken, de 'verlofkredieten' terug te betalen. Of er wordt eerst samen hard 

gewerkt en gespaard om later sabbaticals op te kunnen nemen. Waar het om gaat 

is dat met het systeem van een levensloopverzekering, waarbij elke burger als 

het ware een persoonlijke tijd/geld-rekening krijgt, burgers zelf de besluiten kun

nen nemen over wat zij de beste leefwijze vinden. 

Een van de speerpunten bij de uitwerking van deze verzekering ligt in de finan

ciering van het ouderschapsverlof, met name ook voor vaders. Vandaag de dag 

heeft de modale vader twee dagen kraamverlof om zich aan het kind te hechten 

voor hij weer aan de slag moet. Terwijl in de nieuwe wet Arbeid en Zorg wel in 

geval van adoptie een 'hechtingsverlof is opgenomen, moeten 'gewone' vaders 

maar zien hoe ze de middelen bij elkaar halen om ouderschapsverlof op te ne

men. Spreiding van de kosten over de hele levensloop kan de ruimte opleveren 

voor deze middelen. We gaan hier niet in detail op in, maar beschrijven slechts 

het grondprincipe. In het kostwinnersstelsel was sprake van een vrijstelling van 

arbeid van 30 jaar per gezin doordat gehuwde vrouwen niet hoefden te werken. 

Deze vrijstelling wordt nu afgebouwd met de kostwinnersvoorzieningen, maar 
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zou eigenlijk vervangen moeten worden door een optionele vrijstelling van tien 

jaar per gezin, gelijkelijk verdeeld over beide partners. Waarbij de vrijstelling 

niet primair collectief georganiseerd hoeft te worden, maar kan lopen via de 

levensloopverzekering. Hierdoor kan bereikt worden dat mannen en vrouwen de 

eerste jaren van hun ouderschap gezamenlijk de zorg op zich kunnen nemen en 

dat de totale ruimte voor arbeidsparticipatie toch toeneemt. 

Gezin, school, werk 

Er wordt in Nederland al jaren beleid gevoerd over het thema van de 'combina

tie van arbeid en zorg'. In feite gaat dit om de bevordering van de arbeidspartici

patie van vrouwen, met name van moeders. Getuige de opname van 100.000 

extra plaatsen voor kinderopvang in het verkiezingsprogramma is dit streven 

voor het CDA een goede zaak: onderzoek laat zien dat de meeste moeders meer 

willen werken dan ze nu doen. (De meeste vaders overigens minder). Maar daar

naast geldt net zo goed dat zeer veel moeders graag zelf voor hun kinderen zor

gen en niet bereid zijn - zoals blijkt uit de huidige situatie - om daar omwille 

van meer geld van af te zien. De keuze tussen werk OF gezin beantwoordt niet 

voldoende aan het belang dat het CDA hecht aan de keuzevrijheid van ouders. 

Daarom is een heel ander soort beleid nodig waarvan hier overigens slecht glo

baal de contouren kunnen worden geschetst. De huidige regelingen in Neder

land zijn afgestemd op kostwinners en worden langzaam maar zeker aangepast 

voor tweeverdieners. Maar vanuit het perspectief van gezinnen is de situatie veel 

complexer. Het gaat niet alleen om werk, het gaat ook om zaken als schooltij

den, de nabijheid van winkels en voorzieningen, zaken die alleen kunnen wor

den aangepakt op macroniveau en op de langere termijn. Een van de grootste 

problemen voor jonge ouders is bijvoorbeeld dat ze 'geconcentreerd wonen' in 

locaties buiten steden met een zeer eenzijdige bevolkingsopbouw. Daardoor is 

het uitwisselen van zaken als bijvoorbeeld oppassen (vereist gezinnen met oude

re kinderen) moeilijk, of de reisafstand met ouders die verzorging nodig hebben 

groot. Een modern gezinsbeleid streeft er naar om rekening te houden met de 

behoeften van gezinnen en families bij het bouwen van woningen. 

Datzelfde geldt voor de inrichting van het onderwijs. Het is evident dat de span

ningen hier toenemen door factoren waar noch ouders noch scholen zelf iets 

aan kunnen doen: het personeelstekort is een gevolg van de vergrijzing en de 

slechte concurrentiepositie van het onderwijs. Ouders zien zich nu geconfron

teerd met lesuitval, waardoor hun eigen combinatie van werk en zorg in het 

gedrang komt, waardoor zij zich ernstige zorgen gaan maken over de kwaliteit 

het onderwijs. Binnen het kader van een integraal gezinsbeleid moet de afstem

ming tussen onderwijs en gezin veel beter worden en moeten ouders meer in

vloed krijgen op scholen. Hetzelfde verhaal kan verteld worden voor de zorg: de 
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bereidheid om voor oudere familieleden zorg te dragen is enorm, maar de 

infrastructuur daarvoor is afWezig. Waar het hier om gaat, is de constatering dat 

de kern van een modern gezinsbeleid gevormd wordt door maatregelen die de 

onderlinge afstemming tussen de sferen van gezin, werk, onderwijs en zorg ver

betert, waarbij gezinnen zelf veel meer invloed hebben dan nu. 

Pedagogische infrastructuur 

Eigenlijk zouden alle bovengenoemde kwesties in ruime zin tot de 'infrastruc

tuur voor opvoeding' gerekend kunnen worden: ze bieden ouders mogelijkheden 

in termen van tijd en geld om hun kinderen op te voeden. Toch is het van belang 

om een serie beleidsmaatregelen te onderscheiden die te maken hebben met het 

lokale beleid, met de directe leefomgeving van ouders. In de recente CDA-nota 

over veiligheid is dit uitgewerkt vanuit het perspectief van de veiligheid van de 

lokale omgeving. De 'ladder van veiligheid' gaat ervan uit dat verreweg de mees

te opvoedingsproblemen relatief kleinschalig zijn en dat veel problemen voorko

men kunnen worden als er voldoende informatie en ondersteuning voor ouders 

beschikbaar is. Dat begint bij een veel actievere rol van de consultatiebureau's in 

samenwerking met schoolartsen. En dat houdt in dat er voor ouders een zeer 

laagdrempelig systeem van directe hulp komt in de vorm van gezinscoaches. 

Omdat de eigen kracht van ouders toch het belangrijkste punt blijft, is het ook 

van belang dat de directe betrokkenheid van vaders en moeders bij de buurt 

wordt gestimuleerd. Dat kan bijvoorbeeld met een vernieuwing binnen het stel

sel van kinderopvang gebeuren. De basis van een dergelijk stelsel moet gevormd 

worden door kleinschalige opvang op het niveau van de wijk of liefst zelfs de 

straat, waarin ouders om toerbeurt desgewenst kunnen meedraaien. Als twintig 

ouders elk met gebruikmaking van een dag arbeidstijdverkorting participeren, 

ontstaat een situatie waarin zij zelf de kwaliteit van de opvang en van de peda

gogische benadering onder controle hebben. Professionele opvang blijft essen

tieel in een dergelijk stelsel, maar vervult veel meer een aanvullende functie. (Op 

dit moment regelt overigens de overgrote meerderheid van de ouders zelf een 

particuliere opvang in het grijze circuit, juist omdat ze zelf die controle willen 

houden). Als de kinderopvang in een buurt of wijk op deze wijze wordt georgani

seerd, ontstaan op basis daarvan organisatievormen van ouders die ook actief 

kunnen zijn in het contact met de school of bijvoorbeeld bij de bevordering van 

de verkeersveiligheid. De lokale overheid vervult bij dit alles een essentiële rol 

door te stimuleren en faciliteren dat ouders deze rol kunnen en gaan vervullen. 

Dat geldt voor de genoemde opvangvoorzieningen, maar ook voor de aanwezig

heid van voldoende groen, of voor sportfaciliteiten. 
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Bescherming 

Sommige ouders of gezinssystemen hebben grote problemen en sommigen kun

nen het echt niet en zijn zelfs een gevaar voor de eigen kinderen of gezinsleden. 

De 'achterkant' van de vrijheid die een gezin moet hebben, is het misbruik dat 

daarvan gemaakt kan worden. Er worden in Nederland jaarlijks nog steeds tien

duizenden kinderen mishandeld en seksueel misbruikt en dit is in de afgelopen 

decennia te weinig bestreden omdat de privacy van het gezin (te) heilig was. Een 

modern gezinsbeleid onderkent deze kwestie en houdt ook in dat hier meer con

trole op komt en sneller wordt gereageerd: het 'scheidsrechterschap' van de over

heid ,trekt als het ware zich ook uit tot situaties waarin leden van hetzelfde 

'team' elkaar mishandelen. En uiteraard heeft de overheid tot taak de miljoenen 

goedwillende burgers te beschermen tegen de activiteiten van (vaak zeer kleine) 

groepen die om wat voor reden dan ook over de schreef gaan. Allerlei ondersteu

nende activiteiten, zoals de gezinscoach, die bedoeld zijn om te helpen, hebben 

ook alleen maar zin als er ook een stok achter de deur is die daadwerkelijk 

wordt ingezet. Het huidige instrumentarium voor 'preventieve controle' is ontoe

reikend: het is bekend dat vrijwel elk gezin of kind dat in de problemen komt 

allang bij verschillende instanties is geregistreerd maar dat deze registraties niet 

gecombineerd kunnen of mogen worden gebruikt. In die situatie moet verande

ring worden gebracht. 
Verder is het essentieel dat de 'reactietijd' op overtredingen drastisch wordt te

ruggebracht. Interventies na een half jaar hebben zeker bij jeugdigen geen enke

le zin. En uiteindelijk is niet te ontkomen aan een stelsel van sancties voor ou

ders die er niet in slagen om hun kinderen zo op te voeden dat ze voldoende res

pect voor andere burgers opbrengen (om het eufemistisch te formuleren). Uitein

delijk ontkomt een beleid dat gezinnen serieus neemt er niet aan om zelf ook 

grenzen te stellen aan wat gezinnen mogen doen met hun leden. En aan het be

waken van die grenzen en desnoods ingrijpen. 

Onderlinge samenhang 

Hierboven zijn een vijftal hoofdthema's genoemd als het gaat om modern ge

zinsbeleid, die elk voor zich weer tal van subonderwerpen hadden. De hier geko

zen indeling in thema's is voor een deel arbitrair: het zouden er ook 7 of 9 kun

nen zijn bij een andere opsplitsing. Veel belangrijker is de constatering dat de 

specifieke punten in deze thema's sterk met elkaar samenhangen. De financie

ring van het ouderschapsverlof door ouders zelf kan alleen op basis van sprei

ding van inkomen tussen levensfasen. De betrokkenheid van ouders bij veiliger 

buurten is alleen mogelijk als de organisatie van werk en onderwijs ze ruimte 

biedt om zich op dat niveau in te zetten. Het gaat erom dat het geheel van maat-
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regelen op alle niveaus, van het macroniveau van het sociale stelsel en de onder

wijstijden tot het microniveau van de opvoedingsondersteuning door ge zins

coaches, onderlinge samenhang vertoont en uitgaat van steeds hetzelfde princi

pe: ouders zijn de 'verantwoordelijke partners' voor overheden, onderwijs en 

hulpverlening en moeten dus ook de mogelijkheid hebben om die verantwoorde

lijkheid uit te oefenen. En wellicht ten overvloede: in dit artikel gaat het speci

fiek om gezinsbeleid, waarbij ouders de belangrijkste doelgroep zijn. De basis

principes van partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid gelden voor het 

CDA uiteraard ook als het gaat om groepen als jeugd en ouderen' met eigen spe

cifieke interesses en belangen. Het uitgangspunt van het CDA daarbij is echter 

niet dat van de 'veronderstelde tegenstelling' tussen de generaties: in de dage

lijkse praktijk kunnen jongeren, ouders en ouderen het goed met elkaar uithou

den in gezins- en familieverband, dus als het gaat om het beleid zullen zij het 

ook wel met elkaar eens kunnen worden. 

5. De organisatie van het beleid 

Inkomensafhankelijke kindkortingen, levensloopverzekering, vaderschapsverlof. 

coöperatieve crèches, gezinscoaches ... een greep uit de invulling die het CDA 

geeft aan een modern gezinsbeleid, waarin ouders als partners worden be

naderd. De genoemde maatregelen hebben echter betrekking op een flink aantal 

huidige ministeries en we kennen allemaal de problemen van 'interdepartemen

tele samenwerking'. In deze paragraaf gaan we in op het probleem van de imple

mentatie van het gezinsbeleid, op de vraag hoe al deze maatregelen zouden kun

nen worden gecoördineerd. Globaal gesproken zijn er drie opties: onderbrengen 

bij een bestaand ministerie, een eigen ministerie of een coördinatiecentrum van 

andere aard. Hieronder gaan we in op de voor- en nadelen van deze opties zon

der overigens een duidelijke voorkeur uit te spreken: uit de bespreking zal blij

ken dat aan alle opties voor- en nadelen verbonden zijn. 

Een punt dat nog vooraf besproken moet worden is de naamgeving voor het be

leidscentrum. Wordt dat Gezinszaken, Jeugd en Gezin, Gezin en Familie? Of is 

het goed om naar het buitenland te kijken waar men bijvoorbeeld met de levens

loop als uitgangspunt de serie 'Jeugd, Gezin, Vrouwen, Senioren' bij elkaar heeft 

gevoegd? Vanuit het perspectief van een breed gezinsbeleid zoals hierboven ge

schetst, lijkt een zo breed mogelijke benadering de voorkeur te verdienen. Ik zou 

daarom als uitgangspunt willen nemen dat het gaat om de private of primaire 

leefsfeer die naast andere maatschappelijke sferen als onderwijs en economie 

een geheel eigen rol en functie heeft. PRIL zou een daarbij aansluitende afkor

ting zijn (PRImaire Leefsfeer) als men de term Gezin alleen toch te beperkt zou 

vinden. Deze afkorting heeft bovendien sterke associaties met kinderen en 
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jeugd. In het vervolg van deze paragraaf zal ik daarom voor het gemak - ook al 

lijkt een dergelijke naam voor een departement niet echt waarschijnlijk - de 

afkorting PRIL gebruiken om het brede terrein van het gezinsbeleid inclusief 

jeugd, vrouwen, emancipatie en dergelijke aan te duiden. 

De eerste optie is het meest eenvoudig: een staatssecretariaat voor PRIL, bij voor

keur gekoppeld aan het Ministerie van Sociale Zaken. Die voorkeur heeft te ma

ken met het cruciale belang dat de levensloopverzekering inneemt in het door 

het CDA voorgestane beleid. Op dit moment valt 'gezinsbeleid' onder het Mini

sterie van VWS, maar dat neemt daar een zeer ondergeschikte plaats in binnen 

Welzijn. Deze positie biedt onvoldoende kracht om een coördinerende rol te ver

vullen op andere terreinen. Bovendien heeft de koppeling aan Welzijn de asso

ciatie van zwakte en hulpbehoevendheid die niet past in het moderne gezinsbe

leid. De cruciale vraag bij deze optie - en tegelijk het grootste probleem - is dat 

een aantal essentiële taken uit de hierboven genoemde thema's niet binnen 

SZW passen, zoals preventief jeugdbeleid en criminaliteitsbestrijding. En een 

staatssecretariaat is niet de beste uitgangspositie om de cooördinatie over dat 

soort zaken met groot gezag uit te voeren. 

Een apart ministerie van PRIL (nogmaals, het is een werktitel) heeft wat dat be

treft natuurlijk meer mogelijkheden. In feite zou Welzijn hier volledig onder 

kunnen vallen en zouden ook de relevante onderdelen van Volksgezondheid, 

Onderwijs, Justitie ete. hiernaar kunnen overgaan. Zodat het nieuwe ministerie 

in staat is om van consultatiebureau tot verzorgingshuis, van onderwijsvoorrang 

tot jeugdpreventie, als het ware de levensloop van burgers te volgen. Op het oog 

dus een interessant model, met echter als nadeel dat het gaat om een giganti

sche operatie. Vooralsnog zou het eerder een verzameling van zeer heterogene 

(en mogelijk uiterst onwillige) groepen ambtenaren opleveren. Als het scheppen 

van een nieuw departement al op enige politieke steun zou kunnen rekenen in 

een bepaalde verdeelsleutel. 

De derde optie is er een die bijvoorbeeld in Canada en Australië vrij redelijk 

heeft gewerkt, hoewel het op het oog om een erg lichte variant gaat. In de beide 

genoemde landen is een zogenaamde 'Premier's Council' opgericht voor gezinsza

ken. Een dergelijke Raad ressorteert direct onder de Minister-President en heeft 

de taak om alle beleid met effect op gezinnen te bespreken. Afhankelijk van de 

samenstelling en taakinvulling van deze Raad kan het een sterk reactief maar 

ook een sterk pro-actief gezelschap zijn. Daarin ligt ook direct het nadeel: een 

krachtige en pro-actieve Raad kan een zeer groot effect hebben op de beleidsont

wikkeling op de langere termijn, maar een zwakke reactieve versie ervan heeft 

geen enkel effect. 
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6. Tot slot 

Het CDA heeft het gezin dan wel het gezinsbeleid als een van de speerpunten 

van de politieke campagne gekozen. In de voorgaande paragrafen is ingegaan op 

de historische en theoretische achtergronden van het gezin als specifiek chris

ten-democratisch thema en is een aantal beleidsthema's besproken. Dit alles, 

zoals in de inleiding al gemeld, in een situatie dat er feitelijk nog niet eens een 

begin gemaakt kan worden. Het CDA regeert niet mee, de kans dat het na de ver

kiezingen weer wel meedoet, is weliswaar wel degelijk aanwezig, maar de beide 

andere grote partijen hebben het thema 'gezin' nog niet echt opgepakt. Naar 

mijn mening zijn dat echter even zoveel redenen om het thema des te krachtiger 

uit te werken. Bijvoorbeeld om te kunnen beschikken over duidelijke en goed 

uitgewerkte plannen, die in de discussies met andere partijen de agenda zullen 

en kunnen domineren. 

Maar vooral natuurlijk om het des te beter gemotiveerd en des te concreter over 

te kunnen brengen aan de kiezers. Meer dan 4 miljoen gezinnen in Nederland 

hebben al jaren te lijden onder toenemende druk en gebrek aan waardering. Zij 

wachten op politieke erkenning daarvan! 

Peter Cuyvers is directeur van het onafhankelijke adviesbureau Family Facts 
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> Noten 

1. Nederlandse Gezinsraad, Het gezin in de verkiezingsprogramma's 1998 (Den Haag april 1998). 

2. Onder andere: WI voor het CDA, De verzwegen keuze van Nederland. Naar een christen-democra

tisch familie- en gezinsbeleid (januari 1997), CDA-Tweede-Kamerfractie, Kiezen voor Kinderen 

(1999), WI voor het CDA, Herstel van draagkracht. Beleidsadvies inzake de belastingherziening 

2001 (2000);WI voor hE't CDA, De druk van de ketel. Naar een levensloopstelsel voor duurzame 

arbeidsdeelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé (2001). 

3. Voor insiders - zoals de auteurs van dit artikel - spreekt dit zinnetje met al zijn kortheid 

en vaagheid overigens boekdelen. In de stukken van de PvdA in het verleden was vaak de 

analyse van de 'toenemende diversiteit van leefVormen' prominent aanwezig om het 

gezin als beleidsthema tot een achterhaald iets te verklaren. De analyses van CBS en 

Gezinsraad op dit terrein - zie hiervoor ook het rapport De druk van de ketel - hebben 

duidelijk gemaakt dat die analyse niet correct is en dat in de moderne levensloop het 

gezin nog steeds veruit de belangrijkste leefVorm is qua getal en ook qua 'inzet' van de 

burger (In het Gezinsrapport noemt het SCP het gezin als 'Leitmotiv' van bijna alle burgers 

zelfs onvervangbaar). Daarom is in het PvdA-programma nu alleen de 'interne diversi

teit', de verandering in taakverdeling tussen mannen en vrouwen, argument om het te 

hebben over 'nieuwe samenlevingsvormen'. 

4. Hoe doe je dat? Wel, je schrijft: 'Kinderen die de liefde en aandacht krijgen die ze nodig 

hebben, die leren welke grenzen er zijn ... lopen minder gevaar om tot crimineel gedrag 

te vervallen". Of: "De beste manier om de misdaad tegen te houden, is de oorzaken van 

misdadig gedrag weg te nemen. Alle instellingen die met kinderen te maken hebben, 

werken hierbij samen". Veel eenvoudiger formuleringen over 'gezinsomstandigheden' 

(gebruikelijk ook in de wetenschappelijke literatuur over preventie) worden niet ge

bruikt. 

5. Voor een uitvoerige bespreking van de verschillen tussen de sferen van gezin en arbeid! 

economie zie Beutier e.a. 'The family realm'. In: Journal of Marriage and the jàmily 1989, 

51, pp 805-816. Voor een samenvatting hiervan: het Signalement Gezin: beeld en werkelijk

heid van de Nederlandse Gezinsraad (Den Haag 2001), hoofdstuk 4 pp.92 ev. 

6. De situatie van gezinnen in onze samenleving wordt uitvoerig besproken in het recente 

nationale rapport van de Nederlandse Gezinsraad (Gezin: beeld en werkelijkheid), Den Haag 

2001. 

7. Voor de meeste gezinnen geldt nog steeds dat zij financieel in staat zijn om de keuze te 

maken dat de vrouw niet of slechts parttime werkt. In het belang van het kind en van 
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een prettig gezinsleven accepteert men de inkomens achteruitgang. Die wordt overigens 

ook vaak gecompenseerd doordat vaders meer gaan werken. En de hoge kosten van kin

deropvang (vrouwen zijn minstens een derde van hun inkomen hieraan kwijt) spelen 

eveneens een rol. Hoe dan ook, de gemiddelde koopkracht van paren die kinderen krij

gen, daalt met een kwart tot een derde. 

8. Zie WI voor het CDA: Respect. Een christen-democratische visie op ouderenbeleid (1998). 
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[BEZINNING] 

Wat betekent het Europeaan te zijn? 
Niet te vrijen met de afgoden van macht en geld, maar de geest lief te hebben. 
aacob Burckhardt, Historische Fragmente, hrsg. von W Kaegi, Basell942, 142). 

GoD • ZIJ • MEr • ONS 

De € uro is er! Symbool en waarmerk van 

een Europa zonder grenzen. De versprei

ding van de munten in Europa wordt een 

teken van nationale en culturele uitwisse

ling: de beeltenis van koningin Beatrix in de 

portemonnee van struise Italiaanse repu

blikeinen, die van de paus in de collectezak 

van streng gereformeerde gemeenten. 

Verzamelwoede om alle koppen van Europa 

op een rijtje te leggen. En onder al die ver

broedering en prijsvergelijking op de 

Europese markt die ene Nederlandse munt 

van € 2 met een klassiek randschrift: 

GOD ZIJ· MET · ONS. 

Het is natuurlijk maar een ijkteken, oud

tijds garantie voor het zilvergewicht van de 

munt, maar toch: uit het meest geseculari

seerde land ter wereld gaat een kleine op-

roep uit, dat onze euroforie stuurt in de 

richting van Jacob Burckhardts' woorden. 

Zoals Jan Willem Schulte Nordholt schreef 

in de bundel Mens tussen hemel en aarde 
(Meinema, Zoetermeer 1996, p. 23 e.v.): 

'Was, en is, Europa alleen maar een gezamenlijk 

belang, een afspraak, een firma, een federatie, een 

trust in de zakelijke betekenis van dat woord, of 

meer dan dat: een begrip in een ideë1e meerwaar

de verankerd? (. . .) 
Het gaat er dan om of er een transcendente ver

ankering van de menselijke samenleving mogelijk 

is, in gewone woorden: of er nog iets is in ons 

onzekere Europa waar wij samen eerbied voor 

hebben." 

Anton Houtepen 
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Ter introductie In de aanloop naar de verkiezingen gaan de gol

ven in de Nederlandse politieke arena hoog. Dat is een goed teken. Het 

wijst erop dat er definitief een einde is gekomen aan de gemakzuchtige 

politiek van paars, waar veel problemen afgekocht werden met een ex

tra zak geld. Die weelde heeft geleid tot politieke luiheid. Immers nu 

blijkt dat lang niet alle problemen op te lossen zijn met geld. Minstens 

even belangrijk zijn 'cultuur' en mentaliteit. Ten eerste in de politiek. 

Hoe integer zijn politieke partijen die acht jaar lang deel hebben uit

gemaakt van de regering en in verkiezingstijd schaamteloos oppositie 

voeren tegen (de resultaten van) hun eigen beleid? Zij laden de ver

denking op zich dat het hen vooral gaat om het behouden van de 

macht. Het lijkt erop dat veel kiezers dit gedraai haarfijn doorheb-

ben: uit de peilingen blijkt de geloofWaardigheid van PvdA, WO en 

D66 een flinke knauw gekregen te hebben. Ten tweede zijn cultuur 

en mentaliteit in de samenleving van belang. Rijkdom leidt niet 

per definitie tot beschaving. Zo is bijvoorbeeld één van de pijlers 

van de beschaving het vermogen van mensen om de bevrediging 

van hun eigen behoeftes uit te stellen. Dat is belangrijk in het pu-

blieke en het privé-dom~n (bijvoorbeeld bij de verdeling van ar-

beid en zorg, zie de discussie in dit nummer). Het is waarschijn-

lijk dat dat vermogen minder tot ontwikkeling komt als er geld 

ge-noeg is. Het neveneffect daarvan is immers dat behoeftes 

snel en makkelijk bevredigd kunnen worden. Hier ligt onge-

twijfeld een sleutel voor de oplossing van problemen waar 

Nederland steeds meer mee kampt: jeugdcriminaliteit en frau-

de. Om tot een aanpassing van cultuur en mentaliteit te 

komen zullen er politici moeten aantreden die beschavings-

waarden als fatsoen, solidariteit, integriteit, gezag en verant

woordelijkheid overtuigend kunnen uitdragen en belicha-

men. Veel burgers verwachten van politici daarbij een voor-

trekkersrol, zodat zij zich nu eens aangemoedigd en 

gesteund voelen om van die waarden in hun eigen leven 
ook werk te maken. 

Th ijs jansen 

redactiesecretaris 
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Ter introductie In de aanloop naar de verkiezingen gaan de gol

ven in de Nederlandse politieke arena hoog. Dat is een goed teken. Het 

wijst erop dat er definitief een einde is gekomen aan de gemakzuchtige 

politiek van paars, waar veel problemen afgekocht werden met een ex

tra zak geld . Die weelde heeft geleid tot politieke luiheid. Immers nu 

blijkt dat lang niet alle problemen op te lossen zijn met geld . Minstens 

even belangrijk zijn 'cultuur' en mentaliteit. Ten eerste in de politiek. 

Hoe integer zijn politieke partijen die acht jaar lang deel hebben uit

gemaakt van de regering en in verkiezingstijd schaamteloos oppositie 

voeren tegen (de resultaten van) hun eigen beleid? Zij laden de ver

denlang op zich dat het hen vooral gaat Qm het behouden van de 

macht. Het lijkt erop dat veelldezers dit gedraai haarfijn doorheb

ben: uit de peilingen blijkt de geloofwaardigheid van PvdA, WD en 

D66 een flinke knauw gekregen te hebben. Ten tweede zijn cultuur 

en mentaliteit in de samenleving van belang. Rijkdom leidt niet 

per definitie tot beschaving. Zo is bijvoorbeeld één van de pijlers 

van de beschaving het vermogen van mensen om de bevrediging 

van hun eigen behoeftes uit te stellen. Dat is belangrijk in het pu

blieke en het privé-domein (bijvoorbeeld bij de verdeling van ar-

beid en zorg. zie de discussie in dit nummer). Het is waarschijn-

lijk dat dat vermogen minder tot ontwild<eling komt als er geld 

ge-noeg is. Het neveneffect daarvan is immers dat behoeftes 

snel en mald<elijk bevredigd kunnen worden. Hier ligt onge-

twijfeld een sleutel voor de oplossing van problemen waar 

Nederland steeds meer mee kampt: jeugdcriminaliteit en frau-

de. Om tot een aanpassing van cultuur en mentaliteit te 

komen zullen er politici moeten aantreden die beschavings

waarden als fatsoen . solidariteit, integriteit, gezag en verant

woordelijkheid overtuigend kunnen uitdragen en belicha-

men. Veel burgers verwachten van politici daarbij een voor

treld<ersrol, zodat zij zich nu eens aangemoedigd en 

gesteund voelen om van die waarden in hun eigen leven 

ook werk te maken. 

Th ijs Jansen 

redactiesecretaris 

CDV 
in gesprel< 

over 
inburgering 

Door drs . M. Jansen 

Jan Peter Balkenende heeft veel reacties losgemaakt met 
de toespraak waarin hij kritiek uitte op het ideaal van de 
multi-culturele samenleving. Een onderdeel daarvan was 
kritiek op de te slappe en eenzijdige aanpak van de in- · ... 
burgeringscursussen. Deze zouden teveel gericht zijn op 
het aanleren van 'foefjes' om subsidie los te peuteren en 
te weinig op het kennisrnaken met Nederlandse mores. 
Heeft Balkenende een punt? CDV vroeg het aan de op 
het terrein van inburgering bij uitstek deskundige Moha
rned Sini. Deze kwam in 1972 als zoon van een Marok
kaanse gastarbeider naar Nederland en is destijds op de 
LTS begonnen. Hij is inmiddels als Directeur Educatie 
Stad verbonden aan het Regionaal Opleidingen Centrum 
Utrecht en is onder andere verantwoordelijk voor de in
burgeringscursussen. Per jaar volgen daar gemiddeld 600 
nieuwkomers uit de stad Utrecht zo'n cursus. Sini is te
vens voorzitter van de Stuurgroep Islam en Burgerschap, 
in 1997 geïnstalleerd door de minister van Justitie (www. 
islarnenburgerschap.nl) en hij is voorzitter van de voor
bereidingscommissie die het Contactorgaan Moslims en 
Overheid voorbereidt. 
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- CDV: Wat vind u van de stelling van van middelbaar en hoger opgeleiden, die gr z 
'-l Balkenende dat het belangrijk is dat zich aandienen en excelleren op allerlei er. '" '" :: allochtonen bij de inburgering veel gebied. Deze tweede groep vormt feite- sc "' 
" grondiger en verplichtender dan nu het lijk de overgrote meerderheid, maar die cr 

geval is kennismaken met de Nederland- wordt te weinig gezien, omdat zij geen lel 
se waarden en normen? probleem vormt. Wat de eerste groep be- w( 

treft: deze heeft langer de tijd nodig en ni 
SINI: Het is goed dat de aandacht eens er zal bij hen met name aandacht be- tr. 
gericht wordt op de integratie als een steed moeten worden aan - ook - de so- or 
probleem van de botsing van waarden ciaal-economische integratie. Dat is on- cu 
en normen. Tot nog toe werd de integra- voldoende gebeurd. Het is terecht dat da 
tie toch vooral en te zeer bekeken vanuit daarover gesproken wordt. Er is inmid- ov 
een sociaal-economische invalshoek. deIs wel nieuw beleid ingezet, maar dat 
Integratie bekijken vanuit een etnische, had al veel eerder moeten gebeuren. 
culturele of religieuze hoek vond men 

niet zo interessant. De relevantie van CDV: Wordt er in de inburgeringscursus-
zo'n benadering is ook wel gebleken sen weinig aandacht besteed aan de 
naar aanleiding van 11 september: de overdracht van de Nederlandse cultuur? 
omvang en ernst van de gevolgen van 

die vreselijke aanslag zijn nu nog niet SIN!: Te lang is het leren van de Neder-
eens te vatten. Overigens is de houding landse taal als doel op zich gezien. Dat 
van de Nederlandse overheid ten aan- is een belangrijke sleutel tot vakoplei-
zien van integratie nogal tweeslachtig. ding, arbeidsmarkt en maatschappelijke 
Aan de ene kant is men terecht heel be- participatie; maar het kan niet het enige 
zorgd, maar aan de andere kant heeft doel zijn. Maatschappij-oriëntatie dient 
men wel heel weinig geduld. Als we de ook een belangrijk onderdeel van inbur-
situatie vergelijken met die in andere gering te zijn en is zeker niet alleen - wi 
landen, dan doet Nederland het zeker zoals Balkenende suggereert - het leren be 
niet slechter. Mooie resultaten laten ech- van 'foefjes' om subsidies te krijgen, het tiJ 
ter wat langer op zich wachten. wegwijs maken in de Nederlandse ver- Zo 

zorgingsstaat. Daarbij komt ook aan de na 
CDV: Toch bestaat de indruk dat het met orde hoe Nederland er bestuurlijk uit- Ut 
de integratie van een aantal groepen al- ziet, hoe het onderwijs is geregeld, hoe cu 
lochtonen slecht gesteld is. je omgaat met Nederlanders en wat je giI 

moet doen om werk te vinden. Ik geef bij 
SIN!: Het is zinnig om een goed onder- Balkenende gelijk dat er te weinig aan- da 
scheid te maken tussen twee ontwikke- dacht wordt besteed aan normen en Re 
lingen. Ten eerste is er een groep van waarden die gelden in de Nederlandse Ve 
allochtonen die niet verder komen met cultuur. Er zou inderdaad meer aan de uil 
de inpassing in de Nederlandse samenle- orde moeten komen. Ik denk dan aan de de 
ving. Ten tweede is er een middengroep waarden neergelegd in de Nederlandse da 



grondwet, zoals de scheiding van kerk 

en staat; respect voor andere levensbe

schouwingen en levensvormen; anti-dis

criminatie. Maar ook is het goed als ge-

CDV: Heeft u voldoende tijd en ruimte 

om dergelijke ambities waar te maken? 

SIN!: De inburgeringscursus beslaat 600 

leerd wordt hoe in Nederland kinderen uur. Sommige gemeenten vullen dat aan 

worden opgevoed en men grondig ken- tot 900 uur. Ik vind dat niet voldoende. 

nis neemt van de Joodse en christelijke Ik vind dat het aantal uren, met name 

tradities. Dit zijn onderwerpen die nog voor lager opgeleiden moet worden uit-

onvoldoende aan de orde komen in de gebreid tot 1800 uur. De verhouding van 

cursus. Het is echter aan de politiek om 80% taal en 20% maatschappij-oriëntatie 

daaraan iets te veranderen! Nu wordt het is goed. Overigens zijn de grenzen niet 

overgelaten aan de uitvoerende onder- altijd zo scherp: bij taallessen komt ook 

Mohamed Sini 

wijsinstellingen. Wat het ROC in Utrecht regelmatig maatschappij-oriëntatie om 

betreft: wij besteden daar op eigen ini- de hoek kijken. We wachten daarmee 

tiatief nadrukkelijk wel aandacht aan. overigens niet tot men het Nederlands 

Zo zijn we met groepen inburgeraars enigszins onder de knie heeft. Met maat-

naar het Catharijne Convent gegaan, het schappij-oriëntatie wordt vaak al direct 

Utrechtse Museum over de christelijke 

cultuurgeschiedenis. Dat was een toevoe

ging die uitstekend werkt. En we hebben 

bij gelegenheid van de internationale 

dag van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens, stilgestaan bij die 

Verklaring. Veel nieuwe burgers komen 

uit landen waar die rechten nooit wer

den gerespecteerd. Het is dus belangrijk 

dat ze daar kennis van nemen. 

begonnen en dat wordt dan soms in de 

moedertaal gegeven, of in het Engels of 

met behulp van CD-Roms op de compu

ter (onder begeleiding). 

CDV: Door wat voort soort docenten wor

den de cursussen gegeven? 

SIN!: De inburgeringscursussen worden 

gegeven door docenten die een HBO of 
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universitaire opleiding hebben gevolgd 

en meestal gespecialiseerd zijn in Neder

lands als Tweede Taal. Dat is een specia

lisatie die heel behoorlijk is ontwikkeld. 

Het is op dit moment niet erg moeilijk 

om aan dergelijke docenten te komen. 

CDV: Wie volgen de inburgeringscursus

sen? 

SINI: In Utrecht geven wij 600 nieuwko

mers per jaar een inburgeringscursus. 

Daarvan is 30% middelbaar tot hoger 

opgeleid en 70% zit ergens op het niveau 

van analfabeet tot net onder MBO. Het 

gaat om nieuwkomers en dat wil zeggen: 

gezinsherenigers en vluchtelingen. Vol

gens de wet zijn zogenaamde oudkomers 

niet verplicht een inburgeringscursus te 

volgen. Wij hebben echter oudkomers 

die de cursus volgen. Ik zou het goed 

vinden dat oudkomers die werkloos zijn 

ook verplicht zouden worden. 

CDV: Er is nog steeds kritiek op het wei

nig verplichtende karakter van de inbur

geringscursussen voor nieuwkomers. 

SIN! : Er staat in de wet dat er sancties 

staan op het niet afronden. Het pro

bleem is dat aard en toepassing van de 

sancties aan de gemeenten zijn overgela

ten en dat deze niet of nauwelijks sanc

ties toepassen. In Utrecht maakt 20% of 

minder de cursus niet af. Maar dat zijn 

zeker niet altijd mensen met een uitke

ring die je zou kunnen korten. Een deel 

van die 20% valt uit vanwege persoonlij

ke problemen. Daarbij kan gedacht wor

den aan vluchtelingen met ernstige trau

ma's, maar ook spelen heftige heimwee-

gevoelens of psychische problemen van

wege scheiding van de familie een rol. 

Voor deze groep zouden sancties niet zo 

geschikt zijn en waarschijnlijk ook niet 

veel uitmaken. Dan is er een groep uit

vallers die wel met sancties overreed zou 

kunnen worden om de cursus af te ma

ken. Bij sommigen is er grote druk van

uit de familie om zo snel mogelijk be

taald werk te gaan verrichten; je bent 

geen goede echtgenoot wanneer je niet 

je eigen brood verdient. In andere geval

len wordt de cursus gedaan naast een 

volledige baan en trekt men het gewoon

weg niet. Door sancties zou je deze men

sen bij de les kunnen houden. Het sig

naal zou zijn: ga parttime werken en 

richt je op de inburgering. 

CDV: U bent dus voor toepassing van 

sancties voor bepaalde groepen? 

SIN! : Ja, maar daarnaast wordt voor be

paalde groepen inburgering aantrekke

lijk wanneer daaraan ook mogelijkheden 

verbonden zijn om arbeidsmarktkwalifi

caties te behalen. Hier in Utrecht heb

ben we recent pilots lopen met trajecten 

waarbij de inburgeringscursus wordt 

afgerond met een kwalificatie voor de 

arbeidsmarkt. Op het ogenblik zijn 120 

mensen bezig met een dergelijk geïnte

greerd traject, dat kan leiden tot kwalifi

catie voor een baan in de administratie, 

als winkelassistent of op het gebied van 

beveiliging, horeca of zorg. Er zijn al 

dertig mensen die een certificaat heb

ben gehaald. Zo kan de maatschappelij

ke winst van de inburgering vergroot 

worden. Een probleemgroep waar niet 

zo vaak aan gedacht wordt, zijn de echt 



hoog opgeleide nieuwkomers, artsen of 

ingenieurs bijvoorbeeld. Voor hen is het 

heel moeilijk om lang onder hun niveau 

te werken of niks te doen. Nederland is 

internationaal gezien een van de landen 

waar hoog opgeleide nieuwkomers het 

langst aan de kant blijven staan. De er

kenning van buitenlandse diploma's ver

loopt moeizaam. Het zou goed zij n om 

aan deze mensen schakelopleidingen 

aan te bieden, zodat mensen die bijvoor

beeld opgeleid zijn als dierenarts snel 

aan de slag kunnen. 

CDV: U combineert inburgeringscursus

sen aan specifieke concrete doelen en 

contexten. 

SIN!: Dat is erg effectief. Om een ander 

voorbeeld te noemen: ouders moeten in 

Nederland ook een bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van hun kind; zij moe

ten net als Nederlandse ouders onder

wijsondersteunend gedrag vertonen. 

Daarbij komt het aan op de kinderen 

thuis ondersteunen: op tijd naar bed, 

toezicht houden, uitstapjes met hen 

maken en de kinderen naar de peuter

speelzaal of crèche brengen zodat ze al 

vroeg met de taal worden geconfron

teerd; daarbij hoort ook hen stimuleren 

ook naar de Nederlandse televisie te kij

ken. Veel allochtone ouders zijn onvol

doende doordrongen van het belang 

hiervan. Wij zijn nu door de gemeente 

Utrecht gevraagd om voor ouders van 

leerlingen van een middelbare school 

die voor 100% bezocht wordt door al

lochtone leerlingen een cursus aan te 

bieden waarin taallessen worden gecom

bineerd met het aanleren van vaardighe-

den ter vergroting van de ouderbetrok

kenheid. 

CDV: Het gaat hier steeds om pilots en 

losse projecten? 

SIN!: Ja, het is uitermate lastig gebleken 

om de financiering van dit soort geïnte

greerde trajecten rond te krijgen. Sinds 

juli 1998 zijn de inburgeringscursussen 

bij wet verplicht geworden. Deze wet is 

een nieuw fenomeen, niet alleen in Ne

derland, maar ook in Europa. En het is 

mijn ervaring, dat er nog heel wat bu

reaucratie moet verdwijnen. Ik noemde 

al de problemen die hoger opgeleiden 

hebben met diploma-erkenning. Er is 

echter meer. Het inburgeringsgeld is 

vaak niet voldoende en de financiering 

per leerling in MBO is evenmin voldoen

de. Er is namelijk behoefte aan kleine 

groepen, het traject moet ontwikkeld 

worden en de begeleiding vergt extra in

spanningen. Naast de wenselijkheid van 

aanscherping van het verplichte karak

ter, differentiatie naar groepen, uitbrei

ding van het curriculum, zou het goed 

zijn als er veel meer geïnvesteerd werd 

in het aanbod van dit soort geïntegreer

de trajecten. 
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Combinatiemodel verdient 

economisch gezien de 

voorl{eur 
PROF. DR. J.J. SCHIPPERS 

In hun bijdrage getiteld 'Externe effecten van betaalde en onbetaalde ar

beid' in het oktobernummer 2001 van dit blad schetsten de Tilburgse eco

nomen Bovenberg en Graafland de economische voor- en nadelen van ver

schillende 'verdienersmodellen'. Zij concludeerden dat het anderhalfverdie

nersmodel, evenals het combinatiemodel vanuit economische optiek aan

trekkelijker zijn dan zowel het traditionele kostwinners- als het tweeverdie

nersmodel. Daarmee leverden zij kritiek op het vigerende kabinetsbeleid 

dat al enkele jaren expliciet streeft naar realisering van het combinatiemo

del ('twee maal driekwart'). De arbeids- en emancipatie-econoom Schippers 

vindt dat Bovenberg en Graafland onvoldoende oog hebben voor de belang

rijke - met name economische - voordelen die het combinatiemodel heeft 

boven het anderhalfverdienersmodel, juist bezien vanuit het levensloopper

spectief. De oorzaak hiervoor zoekt Schippers onder meer in het gegeven 

dat Bovenberg en Graafland de bestaande taakverdeling tussen mannen en 

vrouwen ten onrechte min of meer als gegeven lijken te beschouwen. 

De wijze waarop Bovenberg en Graafland in hun artikel door een economi

sche bril naar de verschillende verdienersmodellen kijken, verdient alle lof en 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan de rationaliteit van de beleidsdiscus

sie over emancipatie en de combinatie van arbeid en zorg. Toch is kritiek 

mogelijk op hun conclusies. 

Niet gerealiseerde voor!{euren van burgers 

Het kostwinnersmodel is 'uit'. Feitelijk is het anderhalfverdienersmodel er 

voor in de plaats gekomen. Voor veel mensen is het anderhalfverdienersmo

del echter niet het model van hun eerste voorkeur.' Veel mannen en vrouwen 

geven aan betaalde arbeid en onbetaalde zorgtaken evenwichtiger te willen 

verdelen. Veel vrouwen die nu een kleine deeltijdbaan hebben, zouden liever 

meer willen werken en veel mannen die nu nog fulltime werken, zien duide

lijke voordelen in vier dagen werken per week. Ook (echt)paren die nu allebei 

fulltime werken, zouden graag wat relaxter leven en spreken een voorkeur 

uit voor twee maal 32 uur per week.' Tussen droom en daad staan weliswaar 
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'Het lijkt erop dat 

Bovenberg en 

Graafland de 

bestaande taakver

deling tussen man-

nen en vrouwen 

min of meer als 

gegeven beschou

wen'. 

. anno 2002 geen wetten in-de weg, maar wel praktische bezwaren. Voor het 

realiseren van de wensen van vrouwen om meer te participeren, is dat vooral 

het gebrek aan adequate kinderopvang: de aanzienlijke investeringen in die 

sector onder twee paarse kabinetten komen vooral ten goede aan (de ouders 

van) niet meer dan circa twintig procent van de kinderen tot vier jaar en een 

nog veel kleinere groep van kinderen van vier tot twaalf jaar. Voor het overige 

moeten ouders zelf met veel kunst en vliegwerk iets zien te regelen. Zelcer als 

er meer dan één kind in een gezin is, zit er dan voor - bijna altijd - de vrou

welijke partner niets anders op dan maar (gedeeltelijk) te stoppen met wer

ken. Mannen zien hun 32-uurswens gefrustreerd door het op dit punt nog 

altijd rigide arbeidsbestel, dat 'voorschrijft' dat je voorje veertigste carrière 

moet hebben gemaakt en het daarna wel kunt vergeten. Zowel vrouwen als 

mannen leiden dus direct welvaartsverliezen, omdat zij hun voorkeuren niet 

kunnen realiseren. Het lijkt erop dat Bovenberg en Graafland deze welvaarts

verliezen niet meetellen, omdat zij de bestaande taakverdeling tussen man

nen en vrouwen min of meer als gegeven beschouwen en onvoldoende oog 

hebben voor het verschil op dit punt tussen feiten en wensen. Terecht wijzen 

zij op de negatieve externe effecten van overbelasting van moeders en de risi

co's van het te zwaar leunen op school en kinderopvang voor de opvoeding. 

Deze kunnen in belangrijke mate worden voorkomen als ookvaders zich 

actiever met de opvoeding bemoeien en een groter deel van de zorg op zich 

nemen. Hoewel daarmee de grenzen van de economie als discipline ruim

schoots worden overschreden, kun je ook zo je gedachten hebben over de 

positieve externe effecten in termen van minder echtscheidingen en even

wichtiger opgevoede kinderen als moeder en vader zich daadwerkelijk met de 

opvoeding bemoeien en vader niet alleen die meneer is die op zondag het 

vlees snijdt. In elk geval sluit een taakverdeling waarbij ouders samen de fei

telijke verantwoordelijkheid voor zorg en opvoeding hebben en school en kin

deropvang vooral een ondersteunende rol vervullen, aan bij de voorkeuren 

van burgers, voor nu en in de toekomst'. 

De verdeling van arbeid en zorg en de levensloop 

Het is van belang een verbinding te leggen tussen de onderscheiden verdie

nerstypen en de levensloopbenadering van de arbeidsmarkt (en de vraagstuk

ken rond de combinatie van arbeid en zorg"'). Deze levensloopbenadering lijlá 

een steeds prominenter rol in de beleidsdiscussie te gaan spelen, gelet op het 

recent geformuleerde kabinetsstandpunt', de bijbehorende verkenningen en 

eerdere publicaties op dit terrein van bijvoorbeeld de SER6
• 

Vanuit dat perspectief bezien valt het volgende te constateren. Ten opzichte 

9 

N 
o 

'" " 



1.0 

N 
o ,. 
" 

van de periode van actieve volwassenheid die zich voor steeds meer mensen 

uitstrekt tot voorbij de nu nog gedwongen pensioenleeftijd van 65 jaar en 

daarmee dus al snel zo'n vijftig jaar omvat, is de periode van intensieve zorg 

voor kinderen een relatief korte. Voor veel ouders bedraagt die periode niet 

meer dan een jaar of tien. Toch zet die relatief korte periode voor velen een 

onuitwisbaar stempel op de levensloop, waarbij de cesuur er nog altijd een is 

tussen mannen enerzijds en vrouwen anderzijds. De hiervoor gesignaleerde 

'regel', datje voor je veertigste carrière gemaakt moet hebben, impliceert dat 

vrouwen vaak niet alleen 'betalen' voor het krijgen van kinderen in de perio- , 

de dat die kinderen jong zijn; die prijs hebben zij er meestal graag voor over 

en betalen zij met liefde. Omdat zij het juist in de periode waarin het er van

uit carrièreperspectief op aankomt op de arbeidsmarkt wat rustiger aan 

doen, missen zij zelfs met een goede opleiding vaak de aansluiting met de 

echte top en betalen zij dat de rest van hun actieve arbeidsleven met een lage

re beloning. Sterker nog; voor een intensieve zorgperiode van tien jaar krij

gen zij in termen van inkomen 'levenslang': op basis van het lagere inkomen 

bouwen zij voor de periode na hun 65e ook nog eens lagere pensioenrechten 

op. 

De arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen en daarmee het 'gekozen' ver

dienerstype tijdens dat korte deel van de levensloop waarin kinderen ver

zorgd moeten worden, fungeert daarmee als een fuik voor de rest van de 

levensloop. Zoals gezegd, heeft die fuik een aanzienlijke prijs in termen van 

het individuele inkomen van vele vrouwen. Met hun feitelijke levensduurin

komen7 blijven zij ruimschoots onder het door mannen gerealiseerde levens

duurinkomen. Ook - en dat is vanuit maatschappelijk perspectief minstens 

zo belangrijk - blijft hun feitelijke levensduurinkomen onder het potentiële 

levensduurinkomen dat zij hadden kunnen verwerven op basis van het men

selijk kapitaal waarover zij beschikken en waarin de samenleving via het 

onderwijs ook zwaar heeft geïnvesteerd·. Daarmee zij we weer terug bij de 

(negatieve) externe effecten. Het feit dat de Nederlandse samenleving - te

recht - al jaren wel in gelijke mate investeert in de opleiding van mannen en 

vrouwen', maar niet de voorwaarden schept dat dit menselijk kapitaal later 

in het leven ook in gelijke mate en op adequate wijze door mannen en vrou

wen kan worden ingezet voor betaalde en onbetaalde arbeid heeft een aantal 

serieuze negatieve consequenties voor de samenleving. Zonder ze allemaal 

uitputtend te kunnen behandelen - dat valt buiten het bestek van deze 

beperkte bijdrage - gaat het daarbij om: 

- onderbenutting van het enorme potentieel van menselijk kapitaal en talent 

waarover veel moeders beschikken. En zoals gezegd, duurt die periode van 
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onderbenutting niet maar een paar jaar, maar de rest van het actieve leven'O; 

- (kunstmatige) schaarste op de arbeidsmarkt, zowel in kwantitatieve als in 

kwalitatieve zin, met alle gevolgen van dien voor allocatie en beloning; 

- minder belastingopbrengsten en sociale premies dan bij een optimale inzet 

van vrouwelijk talent; 

- 'overbenutting' van het arbeidspotentieel van mannen. Ook mannen hebben 

binnen het huidige arbeidsbestel weinig te kiezen: 'levenslang', fulltime wer

ken is toch eigenlijk nog steeds de norm. Zeker voor 'moderne' mannen die 

serieus werk willen maken van samen delen van zorg en huishouden met de 

partner levert dat - zij het wellicht minder dan voor vrouwen - een worste

ling op, zeker als zij zich op basis van een hoge arbeidsmoraal ook serieus 

voor het-arbeidsproces willen blijven inzetten. 

Aansluitend bij dit laatste punt geldt in brede zin dat de levens van veel 

Nederlanders - mannen en vrouwen - anno 2002 slecht in balans zijn. In een 

levensfase die bij velen zo tussen de 30 en 50 valt, is de werk- en leefdruk 

hoog; zeker in tweeverdienershuishoudens, maar veel anderhalfverdieners

huishoudens doen daar nauwelijks voor onder. Men moet en wil van alles, is 

bang 'iets' (ervaringen, carrière) te missen. De individuele prijs is stress, 

knarsende en piepende relaties, die niet zelden uiteenvallen. De collectieve 

prijs is een miljoen mensen die het allemaal niet meer kunnen bijbenen, of 

ze nu formeel wel of niet tot de WAO worden toegelaten. En omdat werk- en 

leefdruk in die fase zo hoog oplopen, kiezen degenen die het in het arbeids-

'Over de levenscy- proces wel volhouden er massaal voor de arbeidsmarkt op een zo vroeg moge-

dus bezien, kent lijk tijdstip te verlaten, om 'leuke dingen' te gaan doen. Dat laatste gaat ook 

het combinatiemo- weer gepaard met versnelde afschrijving van menselijk kapitaal, dat op zich 

del een aantal be- nog heel goed bruikbaar zou zijn en waaraan in een ontgroenende samenle-

langrijkevoordelen ving steeds meer behoefte lijkt te ontstaan". Deze negatieve externe effecten, 

boven het ander- in de vorm van een hoog WAO-volume en een - ondanks een lichte stijging 

halfverdienersmo- sinds het midden van de jaren negentig - in Europees perspectieflage leeftijd 

del'. waarop mensen uittreden uit het arbeidsproces, zouden kunnen worden ver

meden als de piekbelasting in het arbeidsleven voor huishoudens niet langer 

zou samenvallen met de nu eenmaal grotendeels biologisch bepaalde piekbe

lasting in het zorgleven van diezelfde huishoudens. 

De genoemde negatieve externe effecten springen vooral in het oog wanneer 

niet alleen gekeken wordt naar hoe ouders het - betaalde en het onbetaalde -

werk verdelen als er jonge kinderen te verzorgen zijn, maar ook de rest van 

de levensloop in de beschouwing wordt betrokken. Wanneer alleen naar de 

zorgintensieve periode wordt gekeken, lijken het anderhalfverdienersmodel 

en het combinatiemodel ('twee maal driekwart') gelijkwaardig (hun superiori-
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teit ten opzichte van het kostwlnnersmodel is door Bovenberg en Graafland 

(1.fdoende gedemonstreerd), maar over de levenscyclus bezien, kent het combi

natiemodel een aantal belangrijke voordelen boven het anderhalfverdieners

model. 

Conclusie 

Een evenwichtige combiriatie van betaalde arbeid en zorgtaken voor zowel 

mannen als vrouwen in alle fasen van het leven sluit aan bij de voorkeuren 

van grote groepen burgers. Meer dan het anderhalfverdienersmodel bevordert 

het combinatiemodel ('twee maal driekwart') een optimaal gebruik van de 

investeringen in menselijk kapitaal van mannen en vrouwen over de hele 

levenscyclus. Het"voorkomt overbelasting in 'het spitsuur van het leven' en 

vermindert daarmee het WAO-risico, terwijl een betere spreiding van arbeid 

en zorg over de levensloop op individueel niveau onderhoud van en her

nieuwde investeringen in menselijk kapitaal (employabiIity) aantrekkelijk 

maakt en mensen zo langer in staat stelt op verschillende terreinen van het 

maatschappelijk leven actief te blijven. 

Prof dr. J.J. Schippers is als hoogleraar Arbeids- en Emancipatie-economie verbonden 

aan de Universiteit Utrecht. Onlangs nam hij in het kader van het project 'Levenslopen' 

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verkenning van het do

mein 'sociaal stelsel en werken' voor zijn rekening. 

Noten 

1. O.a. SCP/CBS, Emancipatiemonitor, Den Haag, 2000. 

2. Zie voor een overzicht J.J. Schippers, Verkenning van het domein sociaal stelsel en 

werken, Ministerie van Sociale Zal<en en Werkgelegenheid, Den Haag, 2002. 

3. Zie 1. Esveldt e.a., Meningen en opvattingen van de bevolking over aspecten van het 

bevolkingsvraagstuk 1983 - 2000, NIDI-publicatie 62, Den Haag, 2002, alsmede 

P. Ester en H. Vinken, Een dubbel perspectief Doembeelden en droombeelden van 

arbeid, zorg en vrije tijd in de 21e eeuw, Bussum: Coutinho, 2001. 

4. Zie ook J.J. Schippers, De vraag naar diversiteit, Utrecht, 2001. 

5. Brief Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer van 22 januari 2002 

(DCE/02/233 'Verkenning levensloop') 

6. SER, Levensloopbanen: gevolgen van veranderende arbeidspatronen, Den Haag, 2001. 

Deze en andere publicaties rond het thema 'levenslopen' zijn te vinden op 

www.emancipatie.nlin het gelijknamige dossier (023). 

7. Dat is de som van inkomens die iemand gedurende zijn of haar hele levens

loop verdient. 
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8. Zie voor calculaties van de omvang van dit verlies E.H.M. Mertens, 

Loopbaanonderbrekingen en kinderen, Dissertatie Universiteit Utrecht, 1998. 

9. Het gemiddelde opleidingsniveau van de jongste generaties vrouwen die het 

onderwijs verlaten, ligt zelfs iets boven het gemiddelde van mannen. 

10. Gelukkig staat daar tegenover dat veel moeders - buiten de overheid en socia

le partners om - toch nog een zekere rendement aan hun menselijk kapitaal 

weten te geven via allerlei vormen van onbetaalde arbeid, vrijwilligerswerk, 

mantelzorg etc. Maar of dit vanuit hun eigen perspectief dan wel dat van de 

samenleving als geheel de optimale inzet van hun talenten vormt, kan wor
den betwijfeld. 

11. Zie o.a. C. Remery e.a., Organisaties, veroudering en management, NIDI-publicatie 
61, ben Haag, 2001. 
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Eenzijdige l<euze voor combi

natiemodel economisch 

gezien niet verstandig 
DOOR PROF.DR.A.L. BOVENBERG EN 
PROF.DR. J.J. GRAAFLAND 

De argumenten van Schippers in het hiervoor gepubliceerde artikel, om het 

combinatiemodel te verkiezen boven het anderhalfverdienersmodel, over

tuigen Bovenberg en Graafland niet. Zij zijn eveneens een warm voorstan

der van het levensloopperspectief. maar blijven erbij dat het - op grond 

van economische analyse - niet wenselijk is dat de overheid er een voor

keur voor een van beide modellen op na houdt. Zij voeren daarbij verschil

lende punten aan. Ten eerste vertrouwen zij het beroep van Schippers op 

uit enquêtes blijkende voorkeuren niet. Met name economen dienen een 

gezonde achterdocht te koesteren ten aanzien van deze toch vaak te vrijblij

vende antwoorden. Ten tweede gaat Schippers voorbij aan mogelijke speda

lisatievoordelen van het anderhalfverdienersmodeL Onder het combinatie

model bereikt geen van de twee partners de top. Tenslotte is het onwense

lijk dat het kostwinnersmodel door een nieuwe dwangbuis wordt vervan

gen. Dat leidt tot extra restricties op het onderhandelingsproces binnen 

het huishouden en daardoor tot een lagere welvaart en verder uitstel van 

gezinsvorming. 

Schippers' analyse vormt op veel punten een well<ome aanvulling op onze bij

drage. Door de analyse in te bedden in het levensloopperspectief scherpt 

Schippers het belang van een langdurige binding met de formele arbeids

markt voor de opbouwen het onderhoud van menselijk kapitaal verder aan. 

We kunnen ons vinden in zijn wens het arbeidzame leven te verlengen om zo 

de gezinsfase tijdens het 'spitsuur van het leven' te ontlasten. Naast de nodige 

overeenkomsten is er ook een belangrijk verschil tussen Schippers' analyse en 

die van ons. Schippers verkiest het combinatiemodel boven het anderhalfver

dienersmodel, terwijl wij geen duidelijke voorkeur uitspreken. De eerste re

den die Schippers voor zijn voorkeur aanvoert, is dat mannen en vrouwen het 

combinatiemodel zeggen te prefereren boven het anderhalfverdienersmodel. 

Dit is een relevant punt. Het is echter niet duidelijk of deze uitgesproken 

voorkeuren slechts droomwensen weerspiegelen, los van restricties waaraan 

we nu eenmaal onderworpen zijn, of dat de geënquêteerden deze restricties 

verdisconteerd hebben in hun antwoorden. Als u ons vraagt ofwe van u een 
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'Schippers laat de 

lagere benutting 

van het menselijke 

kapitaal van vaders 

in het combinatie

model onbespro

ken'. 

<ijsje willen, dan zeggen we geen nee. De economisch relevante vraag is echter 

welke prijs we voor het ijsje bereid zijn te bepalen en of deze prijs de kosten 

van het ijsje overtreft. Of, om het voorbeeld van Schippers te gebruiken, de 

relevante vraag is niet of huishoudens het combinatiemodel zouden verkie

zen als ze niet onderworpen zouden zijn aan de restrictie dat men vroeg car

rière moei: maken, maar welk rhodel men verkiest wanneer men wel aan deze 

restrictie is onderworpen. 

Hieraan gerelateerd is dat surveys onbetrouwbaar kunnen zijn, omdat de geën

quêteerden soms sociaal wenselijke antwoorden in plaats van werkelijke voor

keuren geven. Economen geven daarom in het algemeen de voorkeur aan ge

observeerd gedrag om preferenties te achterhalen (revealed preferences). De vaak 

impliciete onderhandelingen tussen man en vrouw resulteren vaak in het an

derhalfverdienersmodel. Zowel mannen als vrouwen realiseren zich dat kin

deren aanzienlijke investeringen in tijd en geld vragen. Vrouwen maken zich 

daarbij vooral zorgen om de emotionele kwaliteit van de zorg die kinderen 

kan worden geboden, terwijl de mannen zich vooral bekommeren om de ma

teriële kwaliteit van het gezinsleven. Een taakverdeling waarbij de vrouw 

meer tijd en de man meer geld in de kinderen investeert, ligt dan voor de 
hand.! 

Bij de keuze voor het anderhalfverdienersmodel speelt nog een belangrijk 

punt, namelijk het al of niet bestaan van specialisatievoordelen door toene

mende schaalopbrengsten. Dit is een cruciale vraag bij de economische beoor

deling van het anderhalfverdienersmodel versus het combinatiemodel. Dit 

roerden wij reeds aan in onze eerdere bijdrage, maar helaas gaat Schippers 

geheel aan deze vraag voorbij. Terwijl hij wijst op de grotere benutting van 

menselijk kapitaal van moeders onder het combinatiemodellaat hij de daar

mee gepaard gaande lagere benutting van het menselijk kapitaal van vaders 

onbesproken. Of de overgang van het anderhalfverdienersmodel naar het 

combinatiemodel per saldo positief uitwerkt, hangt vooral afvan het al of 

niet bestaan van specialisatievoordelen. In een levensloopperspectief gaat het 

dan vooral om dynamische schaal- en specialisatievoordelen. Juist in het door 

Schippers geprefereerde levensloopperspectief zou het anderhalfverdieners

model in veel gevallen wel eens het te verkiezen model kunnen zijn. Onder 

het combinatiemodel bereikt geen van de twee partners de top. Onder het 

anderhalfverdienersmodel is dit voor één van de twee partners weggelegd en 

bereikt het huishouden een hogere levensstandaard. 

De situatie zal in ieder huishouden anders liggen. Daarom is het beter de 

keuze tussen de twee modellen over te laten aan de ouders, die immers over 

de beste informatie over hun eigen specifieke situatie beschikken. Zij kunnen 
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'Relatief kleine 

deeltijdbanen zijn 

een belangrijke ver

worvenheid in ons 

land'. 

daarom beter dan Schippers of ondergetekenden beoordelen of er in hun situ

atie sprake is van specialisatievoordelen. De overheid kan de keuzevrijheid 

van ouders vergroten door faciliteiten voor de combinatie van arbeid en zorg 

te verbeteren, maar heeft daarbij geen duidelijke taak om één van de twee 

modellen te bevorderen, bijvoorbeeld door partners te ontmoedigen hun lot 

aan elkaar te verbinden binnen het anderhalfverdienersmodel. Het kostwin

nersmodel moet niet door een nieuwe dwangbuis worden vervangen. Extra 

restricties op het onderhandelingsproces binnen het huishouden door een 

paternalistische overheid resulteert slechts in een lagere welvaart en een ver

der uitstel van de gezinsvorming. Hiervoor betalen niet alleen mannen, maar 

ook vrouwen, bij wie de kinderwens meestal eerder komt en die kwetsbaar 

zijn voor combinatiestress als een gevolg van de vele sociale verwachtingen, 

een hoge prijs. Moeders van jonge kinderen aanzetten zich meer tijd op de 

formele arbeidsmarkt te bewegen, loopt het gevaar het kind (letterlijk) met 

het badwater weg te gooien of het 'spitsuur van het leven' verder te verhevi

gen. Relatief kleine deeltijdbanen zijn een belangrijke verworvenheid van ons 

land, omdat deze banen het mogelijk mal<en de opvoeding van kinderen te 

combineren met het onderhoud van menselijk kapitaal van vrouwen. 

Van belang hierbij zijn de relatieve transactiekosten van de twee modellen. 

Het is niet evident dat het combinatiemodellagere transactiekosten met zich 

mee zou brengen dan het anderhalfverdienersmodel. Het wordt daarom niet 

duidelijk waarom volgens Schippers de uitruil van arbeidstijd tussen moeders 

en vaders, bij een overgang van anderhalfverdienersmodel naar combinatie

model, de leefdruk tijdens het 'spitsuur van het leven' zou doen verminde

ren. De totale arbeidstijd en zorgtijd van de huishouding blijft bij zo'n uitruil 

immers gelijk. Afstemmingsproblemen en de tijd verbonden met het brengen 

en halen van de kinderen veranderen hier niet door. Of Pa naar zijn werk 

rijdt of Moe, de file wordt er niet korter op. 

In plaats van fors in te zetten op het combinatiemodel en het herverdelen 

van formele arbeid tussen de ouders tijdens de gezinsfase dient arbeid beter 

over de levensloop te worden verdeeld. Het verlengen van het arbeidszame 

leven kan er toe bijdragen dat de drang vermindert om carrière te maken in 

de grotendeels biologisch bepaalde levensfase waarin men de verantwoorde

lijkheid draagt voor jonge kinderen. Dit vereist het kraken van enige harde 

noten in de institutionele vormgeving van de sociale zekerheid en de pensioe

nen.2 Ook zijn fundamentele aanpassingen in de arbeidsorganisatie noodzake

lijk, zodat het menselijk kapitaal van oudere werknemers beter wordt onder

houden. Door het verlengen van het arbeidszame leven kunnen vaders èn 

moeders meer investeren in hun kinderen zonder ten onder te gaan aan com

binatiestress. Verder verbeteren de mogelijkheden voor beide ouders om na 
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de gezinsfase, waarin ze met liefde het leven aan hun kinderèn hebben door

gegeven, hun talenten op een andere manier te ontplooien door weer volop 
actief te zijn op de formele arbeidsmarkt. 

Prof dr. A.L. Bovenberg en prof dr. J J. Graafland zijn beiden als hoogleraar verbonden 
aan de Katholieke Universiteit Brabant. 

Noten 

1. Zie Nederlandse Gezinsraad, 'Signalement I: Gezin,: beeld en werkelijkheid.' Maart 
2001,' blz 112-118. 

2. Ziehiervoor A.L. Bovenberg, "Koester menselijk kapitaal: Een agenda voor 

institutionele vernieuwing," Christen Democratische Verkenningen, nr.7/8/9 2001, 

Themanummer Werk, Welvaart & Geluk, p. 76-87 .. 
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De Eftelingisering van de 
politiek 

Wat is de overeenkomst tussen André Hazes, René 

van de Kerkhof, Henk Wijngaard, Dick Jol en Jan 
Peter Balkenende? Antwoord: ze voeren deze weken 
allemaal campagne. 
We zijn de afgelopen weken overspoeld met allerlei 
lieden die ook weer aan politiek willen doen. 

Politiek leeft. Politiek is fun. Politiek is theater. 
Iedereen wil meedoen. De politiek is zo saai gewor
den, dat reeds jaren gepensioneerde lieden, zangers 
aan het einde van hun carrière, voormalige voetbal
helden en anderen, die de camera's en de schijnwer

pers niet kunnen missen, maar aan politiek gaan 
doen. 'Het moet anders', 'Het is zo'n zootje in Den 

Haag', en meer van dergelijke uitspraken doen de 
kandidaat-politici. En hoe reageren de zittende poli

tici? Ze doen er steeds meer aan mee. Politici doen 
hun richtinggevende uitspraken steeds minder in de 
Tweede Kamer of tijdens politieke bijeenkomsten. Ze 

doen deze bij Barend en Van Dorp. Zittend naast een 
mooie dame en die rare Jan Mulder. Kijkdichtheid is 
daar vele malen hoger. Op een andere zender kwijnt 

Den Haag Vandaag weg. En de media spelen er gretig 
op in. WD-kopstuldcen staan op de voorpagina van 
de NRC Handelsblad al glijdend van een skibaan. 

Niet op echte sneeuw, maar op een kunstskibaan. 
Zelfs de sneeuw is niet meer echt. Kan het symboli
scher? En dan trekt de zanger Henk Wijngaard, 

NWfil0:J 

aansprekend zijn, gericht blijven op de inhoud, lef 
tonen, kunnen relativeren en, af en toe, theater 

maken. 
Gaan we hier als CDA nu slimmer mee om? Voor een 
belangrijk deel wel. We zetten geen jokers op de lijst, 

maar toch? Ook wij laten ons leiden door allerlei 
deelbelangen. Wanneer wij onze lijsten samenstellen 
zijn de overwegingen vaak: hebben we genoeg 

allochtonen, autochtonen, mannen, vrouwen, gere
formeerden, Joden, rooms-katholieken, hervormden, 
ex-ARP-ers, ouderen, CDJA-representanten, 

Vrouwenberaad-vertegenwoordigers? En tot op de 
laatste gram wegen we de regionale kandidaten. 
Nogmaals, moet een politieke partij een afspiegeling 
in het parlement hebben of een vertegenwoordiging? 



Mr. FAM. van den Heuvel 

roemrucht van truckersliedjes, zich opeens weer 
terug van de lijst van Leefbaar Nederland. Het was 
een vergissing. Hij dacht dat hij zich had aangemeld 
voor een lokale lijst van Emmen. Oh, dan mag het. 

Voor de Emmense politiek is hij zeker wel geschikt...? 
Ook oud-voetbaltrainer Hans Kraay sr. trekt zich 
terug. Wat een enorme vrijblijvendheid. Het is de 
Eftelingisering van de politiek. 

Dit alles gebeurt blijkbaar vanuit de veronderstelling 
dat de politiek een afspiegeling moet zijn van de 

samenleving. Dus moeten we politici recruteren van 
allerlei soorten en maten en uit alle hoeken. 

Sommige partijen werken zelfs met het zogenaamde 
'zebramodel', hetgeen betekent om-en-om een 

autochtoon en een allochtoon op de lijst. Kan het 

vreemder? Waaro,m eigenlijk die eis van afspiege

ling? De Tweede Kamer en andere vertegenwoordi
gende organen dienen een vertegenwoordiging van 
het volk zijn, niet een afspiegeling. De raad van 

bestuur van een multinational gaat toch ook niet zo 
te werk. Bekwame mensen hebben we nodig. En 

natuurlijk niet enkel 'werkloze leraren en ex-ambte
naren', maar ook zeker niet uitgebluste voetballers 
of artiesten op hun retour. En natuurlijk, ik begrijp 

het wel, bekende Nederlanders zijn hot; we doen nog 
wat aan cliëntelisme en de winst is binnen: 'die kan 

nog wat stemmen weghalen bij de truckers, die wat 
bij de oudjes, die wat bij de voetbalfans en die nog 

wat zieltjes bij de allochtonen'. Kom op. Balkenende 
gaat toch ook niet zingen of de wedstrijd NAC-Veen

dam analyseren? Schoenmaker blijf bij je leest. Maar, 
laten de zittende politici het wel als een signaal 
zien: het is zaak dat ze actief zijn, hun best doen 

Een vertegenwoordiging toch! De kwaliteit moet cen
traal staan. Voetballers hoeven niet per se vertegen
woordigd te worden door voetballers. Voor kwalifica
tie binnen het CDA zou moeten gelden dat mensen 
primair een goed christen-democraat zijn. De inhoud 
is van belang. Balkenende toont dat de laatste weken 
weer aan. En, dat is het enige en het beste wapen 
tegen de eftelingisering van de politiek. Een colum
nist schreef onlangs dat het niet lang meer duurt 

voordat Bassie en Adriaan in het parlement verschij
nen. Als leden wel te verstaan. En, de mensen zullen 
het niet eens vreemd vinden. Ze hebben hen tenslot
te zelf verkozen. 

En de Efteling? Dat is een gerenommeerd pretpark: 
met sprookjes, achtbanen en elfjes. We zouden de 

politiek tekort doen wanneer we hier ook een pret
park van maken. 

.... 
Nl'Ill103 'D 
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Tussen Apocalyps en 

Verrijzenis 

- De oppositie van de christen-

democraten in België -

S. VAN HECKE 

Het CDA heeft het sinds 1994 toen het in de oppositie kwam niet makkelijk ge

had. De overstap van decennialang regeren naar oppositie voeren, bleek be

paald geen sinecure. In de komende verkiezingen lijken de kansen voor het 

eerst weer enigszins te keren. In de Europese context is de geschiedenis van 

het CDA niet uniek gebleken. Zusterpartijen in Duitsland en België zijn - later 

dan het CDA - in soortgelijke crisissen geraakt. De jonge Vlaamse politicoloog 

Steven van Hecke1 bericht over de situatie van de christen-democraten bij onze 

Zuiderburen. Sinds midden 1999 hebben de christen-democraten in België hun 

positie van grootste politieke familie verloren. Na meer dan 40 jaar onafgebro

ken machtsdeelname belandden de CVP (Christelijke Volkspartij) en de PSC 

(Parti Social Chrétien) in de oppositie. Deze fundamenteel nieuwe situatie zet

te aan beide zijden van de taalgrens een vernieuwingsproces in gang waarbij 

strategieën ('Nieuwe wegen, vaste waarden'), uitdrukkingen (Christen-democra

tische Verkenningen), discussie-thema's (conservatief of progressief?) en zelfs 

voorvallen bekend voorkomen. Hoe staat de Belgische christen-democratie er

voor na ruim twee jaar? Achtereenvolgens worden de verkiezingen van 13 juni 

1999, de nieuwe meerderheid, de christen-democratische oppositie, de verkie

zingen van 8 oktober 2000, de partijvernieuwing van de CVP en de PSC en de 

betekenis van de zogenaamde Lambermont-akkoorden besproken. De rode 

draad is de zoektocht naar gelijkenissen en verschillen in de herpositionering 

van CVP en SCP.' 

De verldezingen van 13 juni 1999 

Naar de 'moeder van alle verkiezingen' werd reeds lange tijd uitgekeken. De ver

moeidheid van de rooms-rode regeringsploeg was duidelijk zichtbaar en een 

coalitiewissel met de liberalen lag in het verschiet. Bovendien was het de eerste 

stembusslag sinds de Dutroux-affaire, al werd de impact daarvan uiterst laag 

ingeschat. De Witte Beweging was niet in staat blijvend de publieke opinie te 

mobiliseren. Bovendien was (en is) het geheugen van de kiezer vaak erg kort. Dat 

zou op een onverwachte wijze gauw bewaarheid worden. 

•• 
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De matte campagne werd enkele dagen voor de verkiezingen even plots als gron

dig verstoord door het 'dioxine-schandaal'. Onder invloed van het verkiezingskli

maat, de uitgebreide en vaak gedramatiseerde mediaverslaggeving en de strakke 

houding van de Europese Commissie groeide de voedselbesmetting uit tot een 

algemene vertrouwenscrisis die de rooms-rode regering niet meer te boven zou 

komen. Het electoraal resultaat was navenant. De christen-democratische en so

cialistische meederheidspartijen incasseerden een mokerslag; de oppositiepartij

en boekten de winst. Vooral voor de groenen was de crisis een electoraal godsge

schenk. 

Voor de christen-democraten was 13 juni 1999 een ramp. In de Kamer zakten de 

CVP en de PSC respectievelijk van 17,2 naar 14,1 en van 7,7 naar 5,9 procent. 

Hierdoor verloor de christen-democratische familie haar eersterangsrol - belang

rijk voor de vorming van de federale regering en het eerste minsterschap - aan 

de liberalen. In de Senaat kenden beide partijen een gelijkwaardige achteruit

gang. In het Vlaams Parlement zakte de CVP van 26,8 naar 22,1 procent van de 

stemmen. De liberale VLD kwam slechts 1865 stemmen tekort om de grootste 

Vlaamse partij te worden. Niettemin, de CVP dook voor het eerst onder de psy

chologische drempel van 25 procent. In de Waalse Gewest- en Franstalige Ge

meenschapsraad zakte de PSC van 21,6 naar 17,1 procent. Voor de partij was de 

slechte uitslag eveneens een harde dobber. Als vierde Franstalige partij werd ze 

voorbijgestoken door groene concurrent Ecolo (de Franstalige groenen). De uitslag 

in Brussel was enigszins verschillend. De CVP steeg lichtjes van 3,3 naar 3,4 pro

cent. De PSC viel terug van 9,3 tot 7,9 procent. Terwijl de CVP haar status van 

grootste Neder-Iandstalige 'democratische' partij kon behouden, werd de PSC 

ook in Brussel ruimschoots voorbij gestoken door de Franstalige groenen. In de 

verkiezing voor de Duitstalige Gemeenschapsraad verloor de Christlich-Soziale 

Partei (CSP) lichtjes van 35,9 tot 34,8 procent maar bleef veruit de grootste partij. 

Alle christen-democratische partijen verloren de verkiezing voor het Europees 

Parlement. In totaal verloren de christen-democraten 9 Kamerzetels, 4 

Senatoren, 7 leden van het Vlaams Parlement, 2 leden van het Waalse 

Parlement, 2 leden in de Frans-talige Gemeenschapsraad, 1 lid in het Brusselse 

Parlement, 1 zetel in de Duits-talige Gemeenschapsraad en 2 

Europarlementsleden. Het gemeenschappelijk verlies bedroeg ongeveer 250.000 

stemmen: 150.000 voor de CVP en 100.000 voor de PSC. Zowel voor de CVP als 

voor de PSC betekende '13 juni 1999' het slechtste resultaat sinds de oprichting 

van de partij in 1945. Op het vlak van de regeringsvorming werd door de opposi

tiepartijen de rekening gepresenteerd. 
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Vastberadenheid bij de meerderheid ... 

Terwijl de christen-democraten hun wonden likten, werden in ijl tempo nieuwe 

regeringsformaties gevormd. De window of opportunity om zonder de vermale

dijde CVPjPSC te kunnen regeren, smeedde de andere partijen om tot coalitie

partners. Onder leiding van de liberalen kwamen voor België onuitgegeven 

'paars-groene' regeringsmeerderheden tot stand. Voorbereid door een Franstalig 

voorakkoord tussen socialisten en liberalen en dankzij het christen-democratisch 

stemmenverlies kwam een bont gezelschap van liberalen, socialisten en groenen 

aan de macht. In het Vlaamse Parlement zorgde het links-liberale VU-ID' voor de 

noodzakelijke numerieke meerderheid. Alleen in het Brusselse Gewest koos Ecolo 

voor de oppositiebanken. Niettemin, de vaste wil om op alle beleidsniveaus tot 

paars-groene bewindsploegen te komen, kwam duidelijk tot uiting toen onder 

druk van de Franstalige partijhoofdkwartieren de onderhandelingen tussen 

christen-democraten en socialisten over de vorming van de Duitstalige 

Gemeenschapsregering werden verbroken en vervangen door overleg tussen libe

ralen, socialisten en groenen. 

Niet alleen de samenstelling, ook de stijl van regeren zou veranderen. Daar zorg· 

den de aanwezigheid van enkele groene ministers, de persoonlijkheid van de 

nieuwe premier Guy Verhofstadt, de generatiewissel, de verbeterde verstandhou· 

ding tussen Vlamingen en Franstaligen, en het "snel en efficiënt" bestuur voor. 

Veel belang werd gehecht aan de externe communicatie. Op het vlak van de in

terne communicatie liep één en ander minder vlot. Geregeld kwamen menings

verschillen tussen de regeringspartijen aan de oppervlakte en werden ze in de 

media uitgevochten. Onder het motto van de 'open debatcultuur' droeg het ge

kibbel binnen de regeringen bij tot een duidelijk en transparant besluitvor

mingsproces, zo luidde de repliek. 

... en verwarring bij de oppositie 

De combinatie van de externe en interne communicatie vanwege de nieuwe 

meerderheid speelde vooral de oppositie parten, zowel in Vlaanderen als Wal

lonië. Ten eerste zorgde de 'open debatcuItuur' ervoor dat de meerderheid in vol

doende politiek spektakel voorzag, zodat de mening van de oppositie amper aan 

bod kwam. Najaren van "geen commentaar", dixit]ean-Luc Dehaene, werden 

pers en publiek vooral bekoord door de talrijke vonken die de meerderheidspar

tijen eigenhandig voortbrachten. Ten tweede gold de uiterst gunstige economi

sche conjunctuur als smeermiddel van de nieuwe coalitie. Nieuwe beleidsinitia

tieven en dito financiële mogelijkheden werden onthaald als een heuse verade

ming na opeenvolgende rooms-rode besparingsrondes. Bij de christen-democrati-
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sche oppositie was vooral tandengeknars te horen bij zoveel vrijgevigheid. Het 

benadrukken van de rol die de christen-democraten hebben gespeeld in de rege

ringen die een dergelijk nieuw beleid hebben mogelijk gemaakt en de kritiek op 

de onbezonnen uitgavendrift maakten weinig indruk en werd afgedaan als ver

doken jaloersheid. Ten derde werkte de algemene gratie waarmee de (ge-schre

ven) pers het paars-groene beleid behandelde de christen-democraten danig op 

de zenuwen. Zowel in de politiek als in de media bleken de christen-democraten 

na 13 juni 1999 personae non grata. Maar de post-electorale malaise werd vooral 

versterkt door een aantal interne factoren. 

Al of niet opnieuw deelnemen aan de macht was een discussie die bij elke ver

kiezingsnederlaag van de CVP hevig losbarstte. Terwijl na de dramatische verkie

zingen van 1991 - er was toen voor het eerst sprake van een paarse regering en 

de vrijwillige keuze van de CVP voor de oppositie - tijd raad bracht. werd de CVP 

in 1999 in snelheid genomen. Nochtans. de eerste reacties op de nederlaag ble

ven niet lang uit. Dehaene zette één dag na de verkiezingen en vooraleer alle 

stemmen waren geteld een stap opzij om, naar eigen zeggen. de CVP "een nacht 

van de lange messen of een vadermoord" te besparen.' Hoewel zijn aftreden door 

velen, zowel binnen als buiten de CVP, als moedig en eervol werd bestempeld, 

heeft hij hiermee ongewild de twijfel en de stuurloosheid binnen zijn partij ver

sterkt. De eerste en snelle reactie werd gevolgd door een tweede, trage respons. 

Voor- en tegenstanders van regeringsdeelname stonden tegenover elkaar. 

Voorstanders argumenteerden dat de CVP alleen haar geloofWaardigheid kon 

terugwinnen als beleidspartij en dat de nieuwe regering geen lang leven bescho

ren zou zijn. Tegenstanders pleitten voor een heilzame oppositiekuur die de par

tij nieuwe zuurstof moest geven. De andere partijen kregen lucht van de weife

lende houdingen. Voor de liberalen was dit een voldoende reden om de CVP niet 

bij het formatieberaad te betrekken. De snelheid waarmee de regeringsonder

handelingen vorderden, verrasten de CVP en bevestigden haar vermoedens dat 

het plan om de christen-democraten van de macht te houden reeds voor de ver

kiezingen bestond. 

Naast de twijfel tartte ook een leiderschapscrisis de CVP. De enige figuur die een 

landelijk plebisciet had ondergaan en glansrijk had gewonnen, hield de politiek 

op het hoogste niveau voor bekeken. CVP-ers die in hun thuisbasis de verkiezin

gen niet hadden verloren, waren op één hand te tellen. Stefaan De Clerck, Kort

rijkzaan en voormalig minister, was één van die witte raven. Onmiddellijk werd 

hij getipt als de nieuwe christen-democratische voorman. Na de verkiezingen 

werd hij moeiteloos fractieleider in de Kamer. Voorzitter Marc Van Peel bleef 

voorlopig aan, maar kreeg de CVP niet op één lijn. Uiteindelijk werd bij de voor

zittersverkiezingen van 9 oktober 1999 De Clerck de nieuwe leider. Met Van Peel 
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ruilde hij het fractievoorzitterschap in de Kamer. Ondertussen had paars-groen 

een vliegende start genomen en was voor de talmende oppositie kostbare tijd 

verloren gegaan. 

Tenslotte kwam ook het gebrek aan oppositie-ervaring de CVP duur te staan. De 

christen-democraten hadden zich immers niet alleen 'kapotgeregeerd', geen 

enkel partijlid had de laatste oppositieperiode (1954-58) meegemaakt. De over

gang van beleidsondersteunend naar beleidscontrolerend en -bekritiserend werk 

liep niet van een leien dakje. Bij gebrek aan een algemene strategie werd van elk 

hout pijlen gemaakt. Dit leidde soms tot hilarische situaties waarin CVP-ers 

elkaar compleet tegenspraken of afVielen. Vooral het zogenaamde libertaire 'al

les-kan-en-alles-mag'-beleid werd op de korrel genomen. De overtuigingskracht, 

zowel binnen als buiten de CVP, ontbrak. De christen-democraten probeerden 

tevergeefs de coalitiepartners tegen elkaar op te zetten. Het argument dat de 

CVP zijn kans om het anders en beter te doen nu toch wel had gehad, deed vele 

discussies verstommen. Tegelijk zorgde de aanwezigheid van het Vlaams Blok 

voor een potentieel compromitterende situatie. Verbrak de CVP het 'cordon sani

taire' door samen met het extreem-rechtse Vlaams Blok oppositie te voeren? 

Uiteindelijk raakte de CVP grotendeels geïsoleerd. Onder meer in het delicate 

euthanasiedebat en de discussie over de Lambermontakkoorden' moesten de 

Vlaamse christen-democraten het onderspit delven. 

De situatie van de PSC na het verkiezingsdebacle was enigszins verschillend. 

Terwijl voor de CVP de crisis pas begon, duurde de malaise bij de PSC reeds meer

dere jaren. Het begon in 1996 toen Gérard Deprez de partij een vernieuwende 

impuls wilde geven door het voorzitterschap door te geven aan de jonge Joëlle 

Milquet. Dit was buiten éminence grise Charles-Ferdinand Nothomb gerekend die 

zich tegenkandidaat stelde en de verkiezingen nipt won. De partij zou de in

terne strijd tussen vernieuwing en restauratie, tussen jong en oud, tussen links 

en rechts, niet gauw te boven komen. Deprez, zwaar ontgoocheld door deze uit

komst, vreesde dat de partij vernieuwing in het gedrang zou komen. Zijn voor

keur ging uit naar de uitbouw van een centrum-rechtse alliantie met de libera

len. Begin 1997 dook Deprez na lange afwezigheid weer op in de partij om zijn 

ideeën te verdedigen. De interne verwarring die een jaar zou duren werd ver

sterkt door geruchten dat ook Nothomb parallelle gesprekken met de PRL (de 

franstalige liberalen) voerde. UIteindelijk ging de operatie, onder meer onder 

druk van de linkervleugel van de partij - verenigd in Démocratie Chrétienne -, niet 

door. De interne dissidentie werd grotendeels gerecupereerd, onder meer door 

Milquet het ondervoorzitterschap van de partij aan te bieden. Ondertussen had 

Deprez eind 1997 zijn eigen beweging Mouvement de Citoyens pour Ie Changement 

(MCC) opgericht. Begin 1998 volgde na bijna 15 jaar voorzitterschap de definitie

ve breuk. Deprez stapte op en vormde eind 1998 met zijn MCC een verkiezings-
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kartel met het liberale PRL-FDF van Louis Michel. 

Omwille van de blijvende malaise in de PSC en de tegenvallende resultaten in de 

opiniepeilingen besloot Nothomb om vervroegd een einde te maken aan zijn 

voorzitterschap. Philippe Maystadt werd onder zware druk aangezocht om zijn 

ministerportefeuille in te ruilen voor het voorzitterschap. Midden 1998 werden 

het duo Maystadt-Milquet verkozen tot voorzitter-ondervoorzitter van de PSC. 

Gezien de uitslag van de verkiezingen kon de missie van Maystadt moeilijk als 

geslaagd worden beschouwd. Van een regeringsscenario kwam niets in huis. 

Wegens haar numerieke zwakte in Franstalig België, het ontbreken van de wil bij 

de CVP om in de regering te stappen - voor de PSC een absolute voorwaarde om 

aan de macht te kunnen blijven - en de vastberadenheid waarmee paars-groene 

coalities werden gesmeed, speelde de PSC op geen enkel moment een rol in het 

formatieberaad. Echter, de door sommigen voorspelde volledige implosie kwam 

er niet. Uiteindelijk werd Milquet op 23 oktober 1999 de vierde voorzitter in 

evenveel jaren. 

De externe omstandigheden waren, zoals gezegd, gelijkwaardig voor de CVP en 

de PSC. De externe en interne communicatie vanwege de regering maakte het 

oppositie voeren niet gemakkelijk. De 'keuze' voor de oppositie versnelde alleen 

de leegloop die reeds vroeger was begonnen. In vergelijking met de CVP, had de 

PSC haar leiderschapscrisis reeds min of meer achter de rug. Niettemin, als 

oppositiepartij telde de PSC nauwelijks mee. Vooral de numerieke zwakte speel

de de partij parten. De christen-democraten vormden niet alleen de kleinste par

tij, ze waren ook de enige oppositiepartij. Maar dit laatste bleek geen compara

tiefvoordeel in het door de regering uitgeroepen tijdperk van de paars-groene 

consensus. Zonder ervaring en met een beperkt aantal mandatarissen was de 

PSC niet in staat de Franstalige regeringsmeerderheid uit balans te brengen. 

Voor de partij was een harde, negatieve oppositie dan ook onmogelijk. Het zou 

de beeldvorming van een kleine, gefrustreerde en overbodige partij slechts ver

sterken. Terwijl de CVP voluit de degens kruiste met paars-groen werkte de PSC 

via een zachte, constructieve houding 'in het belang van álle Franstaligen' aan 

haar politieke overleving. Dit verschil in oppositie voeren, zou later sterker aan 

de oppervlakte komen in de wijze van partijvernieuwing en vooral in de afWikke

ling van de Lambermont-saga. 

De verldezingen van 8 olttober 2000 

Ondanks de algemene ambiance waarin paars-groen regeerde, zorgden de 

gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 niet voor de ver

wachte 'grote sprong voorwaarts' ten nadele van de christen-democraten die, 
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omwille van de verkiezingsinzet, hun vernieuwing op een laag pitje hadden ge

zet. De meerderheid kwam noch verzwakt, noch versterkt uit de kiesstrijd. 

Ontgoocheling was er vooral bij de VLD die zich node bij de 'landelijke' domi

nantie van de CVP moesten neerleggen. Het voornemen om op alle niveaus de 

grootste Vlaamse partij te worden, werd voorlopig niet ingelost. Voor de verkie

zing van de provincieraden - het meest vergelijkbaar met de 'nationale' verkie

zingen van 1999 -, zakte de CVP van 30,7 naar 26,8 procent. De PSC viel terug 

van 23,1 tot 18,2 procent, bleef groter dan Ecolo, maar verloor haar positie van 

tweede grootste partij aan de Franstalige liberalen. 

In het algemeen kwamen de christen-democraten zonder kleerscheuren uit de 

stembusslag van 8 oktober 2000. Het 'dioxine-verlies' van 1999 werd grotendeels 

goedgemaakt. De CVP en de PSC zagen in de lokale verkiezingen het bewijs van 

hun nationale gelijk. De CVP hield vooral op het platteland goed stand en kon in 

alle bestendige deputaties, de provinciale 'regeringen', zitting nemen. De uitslag 

van de CVP en het persoonlijk goede resultaat van De Clerck verstevigden zijn 

positie als partijvoorzitter. In tegenstelling tot Vlaanderen werd de positie van de 

PSC verder verzwakt, verloor ze de strijd om het Brusselse stadhuis en werden in 

alle Waalse provinciebesturen paarse bestuursmeerderheden geïnstalleerd. 

De partijvernieuwing 

Toen bleek dat de nieuwe politieke constellatie geen voorbijgaande fase was, de 

oppositiestrategie weinig soelaas bracht en de kaap van 8 oktober met relatief 

succes was genomen, werd aanstalten gemaakt met een fundamentele bezinning 

over de rol en de plaats van de hedendaagse christen-democratie in België. De 

CVP en de PSC startten een deels gelijklopend, deels verschillend proces waarin 

ze zichzelf zouden vernieuwen, zowel op inhoudelijk, organisatorisch als pro
grammatorisch vlak. 

De CVP: ''We zoeken naar nieuwe wegen voor oude principes."· 

Voor sommigen binnen de CVP volstonden de oppositie en het nieuwe leider

schap als toonbeelden van partijvernieuwing. Maar het was voorzitter De Clerck 

zelf die op basis van een belofte tot vernieuwing werd verkozen. Echter, voorlo

pig zou de verandering beperkt blijven tot de benoeming van enkele getrouwen 

op de sleutelposities van het partij hoofdkwartier. Voor De Clerck bestond de eer

ste grote prioriteit erin de verkiezingen van 8 oktober 2000 te winnen. Tot dan 

zou het interne debat niet worden geopend, tot ongenoegen van velen, onder 

meer Réginald Moreels, ex-voorzitter van de Belgische afdeling van Artsen 

Zonder Grenzen en ex-minister. Verweesd binnen de CVP en verdwaald in de 
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oppositie stapte hij in augustus 2000 uit de partij. Naar eigen zeggen, kon hij 

zich niet meer verzoenen met de harde oppositiecultuur en de 'verrechtsing' 

van de CVP. 

Op 20 oktober 2000 stelde De Clerck zijn 'Vernieuwingstraject voor de Christen

Democratie in Vlaanderen' voor. Het bestond uit vier luiken: "de verdieping en 

actualisering van de christen-democratische identiteit, de mobilisering van 

nieuw politiek talent, de uitbouw van een slagvaardige organisatie, en de ver

nieuwing van de bestuursorganen". Het vernieuwingsproces zou in goede banen 

worden geleid door een 'strategisch comité'. Een nieuwe stijl, een nieuwe naam 

en een nieuw imago, dat beter aansloot bij de identiteit, werden in het vooruit

zicht gesteld. In 2001 zou de nieuwe partijorganisatie worden uitgebouwd. De 

inhoudelijke vernieuwing zou volgen in 2002 om ten slotte in 2003 uit te mon

den in een verkiezingsprogramma. Eind november 2000 werd de nieuwe mars

richting door de partijraad goedgekeurd. 

Maar het 'vernieuwingstraject' riep van bij de aanvang dissidentie op. Stoorzen

der bij uitstek was Johan Van Hecke, ex-voorzitter van de CVP. In 1993 was hij op 

de voorzittersstoel terecht gekomen. Na de verkiezingsoverwinning van 1995 

startte hij een vernieuwingsproces - "Ie nouveau CVP est arrivé" - en verruimde hij 

de partij met enkele vernieuwers, onder wie Moreels. Op 6 juni 1996 nam Van 

Hecke volkomen onverwacht ontslag omwille van "persoonlijke redenen" en 

werd hij vervangen door Van Peel. Van Hecke's besluit hield verband met een 

buitenechtelijke relatie die in ruime kring bekend was, maar waarover hij een 

'Bij het vernieu- negatieve perscampagne vreesde. Later zou hij beweren dat zijn ontslag er kwam 

wingstraject binnen onder druk van de 'conservatieven' binnen de partij. De vernieuwings- en verrui-

de CVP was stoor- mingsoperatie stierf een stille dood. Enkele maanden na zijn ontslag legde Van 

zender bij uitstel< Hecke al zijn politieke mandaten neer. In de nasleep van de Dutroux-affaire 

ex-voorzitter Johan dook hij terug op in de Belgische politiek. Verschillende gesprekken met politici 

van Hecke' uit andere partijen, onder meer Verhofstadt, leverden echter niets concreet op. 

Uiteindelijk bood de CVP hem een verkiesbare plaats aan op de lijst voor de 

Europese verkiezingen. Maar de Belgische politiek liet hem niet los. De opposi

tie- en vernieuwingsstrategie van de CVP zonnen hem niet. 

Terwijl De Clerck weigerde te kiezen tussen een centrum-linkse of een centrum

rechtse koers, zowel op sociaal-economisch als op ethisch-cultureel vlak, koos 

Van Hecke resoluut voor sociaal- en ethisch-progressieve standpunten en bond de 

strijd aan tegen de zogenaamde conservatieve krachten binnen de CVP. Enkele 

dagen voor de partijraad van november 2000 stelde Van Hecke zijn 'Christen-De

mocratische Vernieuwing' (CDV) voor.' CDV wou als "drukkingsgroep, denktank, 

luis-in-de-pels als het moet" op een "kritisch-constructieve manier" een bijdrage 
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leveren tot het vernieuwingsdebat. Dit kaderde in de 'open debatcultuur' die De 

Clerck, naar analogie van de meerderheid, ook binnen de CVP had geïntrodu

ceerd. Maar van een CDV-bijsturing was in het 'vernieuwingstraject' geen sprake. 

Om nieuw en jong talent aan te trekken, werden door De Clerck 'bijenkorven' 

opgericht die ongebonden nieuwe ideeën en initiatieven, onder meer ter verster

king van het sociale weefsel, moesten aanreiken voor de vernieuwing van de par

tij. In een aantal streek- en themagebonden korven werden een 700-tal jongeren, 

waarvan 90 procent CVP-Jongeren, verzameld. Voor de enen een geruststelling, 

voor de anderen een veeg teken aan de wand dat de uitbraakpoging niet van de 

grond kwam. De Clerck gebruikte het model om de kritiek vanwege CDV - "onze 

toekomstgerichte bijenkorf' - te incorporeren. Maar aan de latente malaise 

kwam geen eind. 

Ook de zoektocht naar een nieuwe, duurzame relatie met de 'standen' - de CVP 

was als oppositiepartij minder aantrekkelijk voor de standen, terwijl de partij op 

haar beurt als deel van de vernieuwing een lossere relatie met de standen voor

stond - verliep niet van een leien dakje. Terwijl opnieuw enkele CVP-ers de partij 

verlieten - sommigen, onder wie Dehaene, stelden hun diensten ter beschikking 

van de paars-groene regering -, leidde de open debatcultuur ook binnen de ran

gen van de christen-democraten tot een regelrechte kakofonie, onder meer in de 

strijd tegen de regering en de keuze van een nieuwe partijnaam. Ook op de per

soon van De Clerck groeide de kritiek. Verschillende jonge CVP-ers, verenigd in 

'Yanko' - genoemd naar het Gents restaurant waar de groep ontstond -, hekelden 

de onbeslistheid van De Clerck en verweten hem de waterdrager te zijn van de 

'gevestigde belangen' binnen de oude CVP. Bovendien was hij, naast CVP-voorzit

ter en oppositieleider, ook kamerlid en sinds de gemeenteraadsverkiezingen bur

gemeester van Kortrijk. Na heel wat commotie in april 2001 over de 'afwezige' 

voorzitter die eerst wel en dan weer niet de nationale politiek - voorlopig - vaar

wel zou zeggen, nam De Clerck als kamerlid ontslag en werd hij als voorzitter 

bijgestaan door een 'directiecomité'. Het comité bestond, naast de voorzitter, uit 

de CVP-fractieleiders van Kamer, Senaat en Vlaams Parlement, de secretaris, de 

woordvoerder en de directeur van de studiedienst. Dit directorium verving de 

'vierschaar' - premier, vice-premier, minister-president en voorzitter - dat de 

CVP tijdens het Dehaene-tijdperk met vaste hand had bestuurd. Naast de verjon

ging en de vervrouwelijking was dit - voorlopig - de meest in het oog springen

de organisatorische vernieuwing. 

Het duurde tot mei 2001 vooraleer de CVP met eigen teksten naar buiten trad, 

met name het nieuwe manifest 'Elke mens telt'. Na de sociale, de constitutionele 

en de ecologische correcties van de 20ste eeuw, pleitte de CVP voor een funda-
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menteel 'menselijke' correctie in de 21ste eeuw. Centraal stond de klemtoon op 

de 'eigenheid' en de 'verbondenheid' van elke mens. Veel aandacht ging ook uit 

naar een herwaardering van het middenveld en de versterking van het sociaal 

kapitaal - tegen het individualisme van de paars-groene regeringen - in de strijd 

tegen de 'verzuring'. Tegelijk bleef Van Hecke pleiten voor de vorming van een 

brede, Vlaamse volkspartij en verweet hij de CVP de discussie over haar positio

nering in het politieke landschap niet aan te durven. De Clerck's sympathie voor 

Van Hecke's initiatieven zorgde voor heel wat verwarring binnen de CVP, zoda

nig dat begin juni 2001 het partijbureau beiden de levieten las: Van Hecke moest 

voortaan de discussie binnenskamers voeren en De Clerck moest ophouden twij

fels te zaaien over de partijkoers. 

In de aanloop naar het vernieuwingscongres stelde De Clerck een commissie van 

jonge CVP-ers aan die concrete 'breekpunten' voor het nieuwe partijprogramma 

moest formuleren. De keuze voor het gemeentelijk stemrecht voor migranten, 

het homohuwelijk en een confederaal België deed aan de vooravond van het con

gres heel wat stof opwaaien. Voor De Clerck leverden deze voorstellen het bewijs 

dat de vernieuwing méér was dan een nieuwe naam en een nieuw logo. Maar 

zoveel nieuwlichterij tastte eens te meer de positie van De Clerck aan. Voor de 

'behoudsgezinden' gingen de voorstellen veel te ver; voor de 'progressieven'gin

gen ze niet ver genoeg. Begin september 2001 werd de de nieuwe partijnaam 

'Christen-Democratisch & Vlaams' (CD&V) bekend gemaakt, waarbij de 'ampersand' 

(&) - symbool van de verbondenheid - tot centraal element van de restyling werd 

'De keuze voor het gemaakt. De crisis duurde voort en kwam tot een uitbarsting toen een kranten-

gemeentelijk stem- artikel gewag maakte van een conservatieve coup tegen de zwakke De Clerck. De 

recht voor migran- Clerck gebruikte de commotie om hard van leer te trekken tegen alle vermeende 

ten, het homohuwe- samenzweerders maar bekende impliciet dat er een "guerrilla" tegen hem aan 

lijk en een confede- de gang was. Hij besloot voluit de kaart van de vernieuwing te trekken en zich-

raal België deed zelf tot inzet van de strijd te maken. "Wie niet met mij is, is tegen mij." De 

aan de vooravond démarche van De Clerck veroorzaakte een catharsis. De partij rangen werden 

van het CVP-con- opnieuw gesloten. 

gres heel wat stof 

opwaaien' Op het vernieuwingscongres van 28 en 29 september 2001 te Kortrijk werden het 

nieuwe partij manifest, de nieuwe opdrachtverklaring en de nieuwe naam met 

grote meerderheid goedgekeurd. Daarnaast werden ook de statuten van de nieu

we partij aangepast. Van de controversiële 'breekpunten' haalde alleen het ge

meentelijk stemrecht voor migranten het niet. Niettemin, voor de nieuwe partij 

was het congres een ontlading. Na de opeenvolgende crises leek de partij een 

tweede adem te vinden, zowel wat betreft het oppositie voeren als de interne 

cohesie. 
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Van Hecke stelde op 11 september, of all times, zijn 'Manifest voor Christen

Democratische Vernieuwing' voor. Gegeven de consensus voor en tijdens het ver

nieuwingscongres wekte dit manifest weinig beroering. Het toonde wel dat Van 

Hecke zich niet kon verzoenen met de nieuwe CD&V-koers. Toen midden oktober 

achtereenvolgens Karel Pinxten, kamerlid en ex-minister, en enkele ex-Yanko

leden, onder wie twee ex-jongerenvoorzitters, in de lijn van Van Hecke pleitten 

voor de oprichting van een Vlaamse volkspartij samen met de liberale VLD, was 

het hek pas echt van de dam. De verwarring en zenuwachtigheid kreeg opnieuw 

een ferme opstoot. De Clerck, hierin gesteund door het partijbureau, stelde 

iedereen voor de keuze: met of zonder CD&Y. Toen hij op 26 oktober in dramati

sche, volgens sommigen hilarische, omstandigheden lucht kreeg van de reeds 

lang aan de gang zijnde toenaderingspogingen tussen de VLD en enkele CD&V

ers was de totale breuk onafwendbaar. Van Hecke, enkele ex-Yanko-ers en Pinxten 

verlieten achtereenvolgens de partij en vonden onderdak in de 'Nieuwe Christen

Democratie' (NCO). Van deze beweging wordt gezegd dat ze de wachtkamer is voor 

toetreding tot de verruimde VLD.' Hoewel van een heuse leegloop geen sprake 

was, bracht deze episode - voorlopig zonder happy end - schade toe aan het nieu

we elan. 

PSC: "( ... ) nous devons beaucoup changer pour garder l'essentiel."9 

Net als bij de CVP nam de partij vernieuwing van de PSC reeds een aanvang voor 

de verkiezingsnederlaag van 1999. In september 1998 hield het duo Maystadt

Milquet een nieuw partij logo 'Ie nouveau PSC' boven de doopvont. Dit initiatief 

moest de nieuwe dynamiek illustreren. Toen reeds was er sprake van een nieuw 

programma, een nieuwe methode, nieuwe kandidaten en het opnieuw centraal 

stellen van de mens in het beleid. Maar net zoals bij 'Ie nouveau CVP' kwam de 

vernieuwing nooit echt van de grond en was het uiteindelijk wachten tot na de 

verkiezingen van 2000. 

Zoals bij de Vlaamse christen-democraten kende de partij vernieuwing vele hin

dernissen. Begin 2000 reeds zaaide Jean-Jacques Viseur, ex-minister, onrust door 

te pleiten voor een progressieve partijkoers. Onder vuur genomen door het par

tijbureau, dat van geen keuze in centrum·linkse of centrum-rechtse richting 

wilde weten, legde hij zijn vernieuwingsopdracht neer. Om de vernieuwing in 

goede banen te leiden werd ook bij de PSC een strategisch comité opgericht. 

Midden oktober 2000 nam ex-minister Jean-Paul Poncelet ontslag als ondervoor

zitter uit onvrede met de koers die Milquet vaarde en omwille van een gebrek 

aan collegialiteit in de partij. Anders dan bij de CVP waren de verkiezingen geen 

succes en dit tastte de positie van Milquet verder aan. Om meer openlijke dissi

denties te vermijden, werd de ganse operatie in de handen van Milquet gelegd. 

-, 
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Van Hecke stelde op 11 september, of all times, zijn 'Manifest voor Christen

Democratische Vernieuwing' voor. Gegeven de consensus voor en tijdens het ver

nieuwingscongres wekte dit manifest weinig beroering. Het toonde wel dat Van 

Hecke zich niet kon verzoenen met de nieuwe CD&V-koers. Toen midden oktober 

achtereenvolgens Karel Pinxten, kamerlid en ex-minister, en enkele ex-Yanko

leden, onder wie twee ex-jongerenvoorzitters, in de lijn van Van Hecke pleitten 

voor de oprichting van een Vlaamse volkspartij samen met de liberale VLD, was 

het hek pas echt van de dam. De verwarring en zenuwachtigheid kreeg opnieuw 

een ferme opstoot. De Clerck, hierin gesteund door het partijbureau, stelde 

iedereen voor de keuze: met of zonder CD& V. Toen hij op 26 oktober in dramati

sche, volgens sommigen hilarische, omstandigheden lucht kreeg van de reeds 

lang aan de gang zijnde toenaderingspogingen tussen de VLD en enkele CD&V

ers was de totale breuk onafwendbaar. Van Hecke, enkele ex-Yanko-ers en Pinxten 

verlieten achtereenvolgens de partij en vonden onderdak in de 'Nieuwe Christen

Democratie' (NCD). Van deze beweging wordt gezegd dat ze de wachtkamer is voor 

toetreding tot de verruimde VLD.' Hoewel van een heuse leegloop geen sprake 

was, bracht deze episode - voorlopig zonder happy end - schade toe aan het nieu

we elan. 

PSC: "(-.. ) nous devons beaucoup changer pour garder l'essentieJ."• 

Net als bij de CVP nam de partijvernieuwing van de PSC reeds een aanvang voor 

de verkiezingsnederlaag van 1999. In september 1998 hield het duo Maystadt

Milquet een nieuw partijlogo 'Ie nouveau PSC' boven de doopvont. Dit initiatief 

moest de nieuwe dynamiek illustreren. Toen reeds was er sprake van een nieuw 

programma, een nieuwe methode, nieuwe kandidaten en het opnieuw centraal 

stellen van de mens in het beleid. Maar net zoals bij 'Ie nouveau CVP' kwam de 

vernieuwing nooit echt van de grond en was het uiteindelijk wachten tot na de 

verkiezingen van 2000. 

Zoals bij de Vlaamse christen-democraten kende de partijvernieuwing vele hin

dernissen. Begin 2000 reeds zaaide Jean-Jacques Viseur, ex-minister, onrust door 

te pleiten voor een progressieve partij koers. Onder vuur genomen door het par

tijbureau, dat van geen keuze in centrum-linkse of centrum-rechtse richting 

wilde weten, legde hij zijn vernieuwingsopdracht neer. Om de vernieuwing in 

goede banen te leiden werd ook bij de PSC een strategisch comité opgericht. 

Midden oktober 2000 nam ex-minister Jean-Paul Poncelet ontslag als ondervoor

zitter uit onvrede met de koers die Milquet vaarde en omwille van een gebrek 

aan collegialiteit in de partij . Anders dan bij de CVP waren de verkiezingen geen 

succes en dit tastte de positie van Milquet verder aan . Om meer openlijke dissi

denties te vermijden, werd de ganse operatie in de handen van Milquet gelegd. 
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'Terwijl in Vlaan

deren CD& V en VLD 

strijden om het 

label "volkspartij" 

wees de PSC tijdens 

haar vernieuwings

congres in Luik 

massaal elke ver

Wijzing naar "popu

laire" af' 

Net als De Clerck bij de CVP, incarneerde Milquet persoonlijk de vernieuwing bij 
de PSC. Succes of mislukking incluis. 

Voorlopig hoogtepunt was de voorstelling van het nieuwe partijmanifest 

'L'humanisme démocratique' op het congres van 9 juni 2001 in Luik De breuk met 

het verleden was zo mogelijk nog sterker dan bij de CVP. Verwijzingen naar per

sonalisme, christen-democratie, subsidiariteit, enz. kwamen amper voor. Het 

bewijs van verandering werd geleverd door de afkondiging van een drievoudige 

'rupture': geen automatische machtsdeelname meer, geen kleurloos centrismeen 

geen partij meer van, voor en door christenen alleen. In het algemeen was de 

opzet van het congres in Luik geslaagd. Naar buiten werd de positieve beeldvor

ming uitgedragen terwijl binnenin de partij de integratie werd versterkt, onder 

meer in het beslechten van interne disputen betreffende de positie van de voor
zitter. 

Inmiddels gaat de zoektocht van Milquet naar nieuw, jong en bij voorkeur vrou

welijk talent voort. Een naamsverandering voor de partij wordt niet uitgesloten 

maar wordt, anders dan bij de CVP, geen centraal element in het vernieuwings

debat. Terwijl CD&V zijn 'breekpunten' tracht uit te voeren, en onder het motto 

'TijdHoopThuisStijl' themacongressen worden voorbereig, loopt bij de PSC mo

menteel de operatie 'A.I.R.' (AlternativesjldéesjRéformes) die nieuwe ideeën verza

melt voor een politiek project. Eind 2002 moet tijdens een programmacongres 

de vernieuwing worden vertaald in concrete actiepunten met het oog op de ver

kiezingen van 2003 en 2004. Maar de weg om de twijfelende en de verloren kie

zers terug te winnen, is, net als bij CD& V overigens, nog lang. 

In de strijd om de kiezer is recentelijk het begrip 'volkspartij' (of catch-all party) 

een centrale rol gaan spelen, vooral ter rechterzijde en in Vlaanderen. In feite 

gaat het, niet meer maar ook niet minder, om de vraag wie de grootste partij is 

en welke partij de meeste centrumkiezers kan aanspreken. Recentelijk beroemt 

de VLD zich op haar status "de maatschappelijke consensus" in Vlaanderen te 

vertegenwoordigen. Het begrip duikt ook op in de pleidooien om ter rechterzijde 

een brede volkspartij bestaande uit VLD en (de rechtervleugel van) CD& V op te 

richten. Dit zou moeten leiden tot een 'transparanter' tweeledig politiek land

schap, iets waartegen zowel CVP als PSC zich altijd hebben verzet. Terwijl in 

Vlaanderen CD&V en VLD strijden om het label 'volkspartij', wees de PSC tijdens 

haar vernieuwingscongres in Luik massaal elke verwijzing naar 'populaire' af, 

onder meer door te wijzen op het samengaan van christen-democraten en con

servatieven binnen de Europese Volkspartij (EVP) - de PSC vreest hier groene kri

tiek - en de mogelijke 'linkse' connotatie van het begrip in Franstalig België. 

Wat in Vlaanderen wordt voorgesteld als nastrevenswaardig model geldt in 
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Wallonië als voorbeeld a contra rio. 

'Lambermont' : de triomf van de PSC en de woede van de CVP 

Met de nieuwe paars-groene regering kwam ook het dossier van de Belgische 

staatshervorming op de politieke agenda. Een nieuwe regeling moest onder 

meer een oplossing bieden voor het geldgebrek van de Franstalige Gemeenschap 

in het algemeen en voor de structurele onderfinanciering van het Franstalig 

onderwijs in het bijzonder. Toen eenmaal een globaal akkoord was bereikt, klop

te de regering aan bij de PSC om tot de vereiste tweederde meerderheid te ko

men. Na enig tactisch aarzelen ging de PSC op het aanbod in, onderhandelde 

onder Franstaligen de akkoorden van Saint-Boniface over de besteding van het 

Lambermont-geld uit, en stemde begin juni 2001 voor de Lambermont-akkoor

den!". 

Wat 8 oktober 2000 was voor De Clerck, was Lambermont voor Milquet. Het poli

tieke succes was broodnodig om aan de interne en externe malaise waarin de 

partij verzeild was geraakt een einde te maken. Als redster van het Franstalige 

onderwijs counterde Milquet de kritiek op haar voorzitterschap - te zwak, te ver

ward, verbaal ondermaats - en haar manifest - te abstract, te wollig. Niet alleen 

de persoonlijke winst, ook de voorafgaande kritiek, vertoonde opvallende gelijke

nissen met de situatie waarin De Clerck zich bevond. Milquet deed de partij 

opnieuw meetellen. Misprijzen kwam er vooral van de Vlaamse christen-demo

craten die de PSC verweten haar ziel te hebben verkocht voor een bord linzen

soep. In het algemeen kon het triomfalisme op weinig begrip rekenen in Vlaan

deren. Maar Lambermont zegt veel over de toestand waarin de PSC zich bevond. 

Anders dan bij de CVP was de aanslepende crisis tot dan toe op geen enkele wij

ze beslecht. Bovendien was de PSC na de verkiezingen van 1999 in een compleet 

politiek isolement verzeild geraakt. Terwijl de CVP haar wonden likte, omdat ze 

niet langer nummer één was in Vlaanderen, kwam bij de PSC, numeriek gespro

ken, de bestaanszekerheid zelf ter discussie. Daarnaast speelde natuurlijk de 

kwestie van het Franstalig onderwijs een dominante rol. Ook de crisis in het 

onderwijs is 'une question d'existence'. De PSC kan daar noch moreel. noch electo

raaI onverschillig voor blijven. 

Lambermont bracht het verschil in oppositiestrategie tussen CVP en PSC duide

lijk aan de oppervlakte. Sterker, de ontknoping van de Lambermontsaga zou tot 

een definitieve breuk tussen de CVP en de PSC leiden. De mentale breuk was al 

geruime tijd bezig: door de splitsing in de geesten, door de oppositie, de nieuwe 

generatie, de verhuizing van de CVP in 1997 naar de Wetstraat, waardoor de PSC 

alleen achterbleef in de Rue des Deux Eglises. Alleen de studiedienst Cepess 
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'Voor CD&V en PSC 

leidt dit tot de pa

radoxale situatie 

dat ze nu te veel 

doen wat ze vroe-

ger hebben veron

achtzaamd: met 

zichzelf bezig zijn'. 

bleef gemeenschappelijk. Niettemin. Lambermont sloeg diepe wonden en een 

gezamelijke politieke toekomst voor CD&V en PSC lijkt verderaf dan ooit. De 

ware test volgt wanneer de christen-democraten opnieuw gouvernementaal zijn 

en wanneer de vorming van asymmetrische regeringenl1 niet langer een theore

tische mogelijkheid. maar politieke realiteit is. 

Enkele conclusies: tussen Apocalyps en Verrijzenis 

De christen-democratische 'Apocalyps' van 13 juni 1999 heeft zowel de CVP als 

de PSC grondig door elkaar geschud. De nederlaag psychologisch verwerken en 

positief omzetten in een nieuwe strategie bleek geen sinecure te zijn. Een groei

ende malaise maakte zich meester van de Belgische christen-democratie: bij de 

CVP relatief kortstondig en intens; bij de PSC langdurig en eerder sluimerend. 

Oppositie en partijvernieuwing moesten het tij keren. Na ruim twee jaar kan 

alleen een voorlopige balans worden voorgelegd. Niettemin, de langzame weg 

van de 'Verrijzenis' was vooral met hindernissen bezaaid. Tot nu toe hebben 

CVPjCD&V en PSC bewezen dat én oppositie voeren én de partij vernieuwen niet 

altijd compatibel zijn. 

Op het vlak van het oppositie voeren is de situatie even nieuw als ingrijpend. 

Het gebrek aan macht speelt CD&V en PSC, bij uitstek beleidspartijen, parten. De 

christen-democraten merken dat macht disciplinerend werkt en dat de manier 

van oppositie voeren ook zijn weerslag heeft op de partijvernieuwing. Bovendien 

beleven CD&V en PSC hun oppositie op een verschillende manier. De uiteenlo

pende positionering en de relatieve electorale sterkte (of zwakte) zijn daar alles

behalve vreemd aan. Terwijl de CD&V zich presenteert als concurrent van de 

VLD en via harde oppositie een alternatief wil bieden voor de paars-groene meer

derheid, is de PSC veeleer gericht op Ecolo (en in mindere mate op de PRL, de 

Franstalige liberalen) en probeert ze door een constructieve houding aan te 

nemen haar belang en nuttigheid te onderstrepen. Van dit verschil was Lamber

mont het voorbeeld bij uitstek. Vandaar ook de dramatische breuk binnen de 

christen-democratische familie. 

Wat de partij vernieuwing betreft, in feite gaat het voor beide partijen om een 

inhaaloperatie, vooral ten aanzien van de onvoltooide operaties van de jaren '90. 

Jarenlange machtsdeelname stond discussie over de partij in de weg en leidde 

tot een relatieve verwaarlozing van het partijprogramma en de ideologie. Het 

proces van partijvernieuwing zorgt op die manier voor heel wat onwennigheid. 

Omdat niet meteen duidelijk is hoe 'breed' en hoe 'diep' de vernieuwing gaat, 

maakt het, zowel binnen als buiten de partij, heel wat krachten los. 

Partijvernieuwing wordt zo een permanente oefening in (interne en externe) cri-
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sisbestrijding. Voor CD&V en PSC leidt dit tot de paradoxale situatie dat ze nu te 

veel doen wat ze vroeger hebben veronachtzaamd: met zichzelf bezig zijn. 

De vernieuwing bij CD&V en PSC vertoont opvallende gelijkenissen. Terwijl de 

voorgeschiedenis bijna onvergelijkbaar is, loopt de 'landing' van de vernieuwing 

opmerkelijk parallel. Beide partijen houden er alleen een lichtjes afwijkende 

kalender op na. Cruciaal voor de partijvernieuwing en de herwonnen partij een

heid waren de 'voorzitterscongressen' respectievelijk in Kortrijk en Luik. Ook de 

kritiek en de interne dissidentie van ex-voorzitter Van Hecke, de reacties vanuit 

de partij, zijn vertrek en het oprichten van een eigen politieke beweging lijken 

sterk op de episode-Deprez bij de PSc. Tweemaal moet een voorzitter, weliswaar 

onder verschillende omstandigheden, het onderspit delven; tweemaal wordt 

gevreesd voor de reeds aan de gang zijnde partijvernieuwing, tweemaal leeft het 

gevoel door 'conservatieve' krachten aan de kant te zijn geschoven, tweemaal 

kan de ex-voorzitter zich niet meer verzoenen met de partij. Daarnaast roepen 

De Clerck en Milquet heel wat tegenstand op. Voor de enen gaan ze niet ver ge

noeg, voor de anderen te ver. Uiteindelijk zal voor beide voorzitters de vernieu

wing pas zijn 'geslaagd' wanneer hun respectievelijke partijen opnieuw kunnen 

deelnemen aan de macht. Alleen een nieuwe regeringsdeelname kan de herinne

ring aan de 'Apocalyps' doen vervagen. Of dit ook de definitieve 'Verrijzenis' van 

de Belgische christen-democratie inhoudt, valt echter af te wachten. 

Steven van Hecke is Aspirant F.WO.-Vlaanderen, Departement Politieke Wetenschappen, 

Katholieke Universiteit Leuven. 
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Noten 

1. Overigens geen familie van de in het artikel voorkomende Johan van Hecke. 

2. Dit artikel is een ingekorte en gedeeltelijk herwerkte versie van 'Oppositie, vernieu

wing, oppositie. Kroniek van enkele gelijkenissen en verschillen tussen CVP en PSC' 

zoals gepubliceerd in Nieuw Tijdschrift voor Politiek, no. 1, 2001, pp. 7-34. 

3. De alliantie van de Vlaams-nationale Volksunie en Idee 21. 

4. De Standaard, 15 juni 1999. 

5. Zie noot 8. 

6. De Clerck in De Standaard, 25 november 2000. 

7. De titel Christen Democratische Verkenningen (dit tijdschrift dus) dook eind december 

2000 opnieuw op met de publicatie van Hartslagen. Christen·democratische verkenningen, 

een boek dat de inhoudelijke discussie moest helpen stofferen. 

8. Belangrijk in dit opzicht is het in december 2001 verschenen boek Het einde der pila

ren. Een Toscaans gesprek, dat Van Hecke en VLD-voorzitter Karel de Gucht samen met 

twee journalisten hebben geschreven op basis van gesprekken die vóór de overstap van 

Van Hecke plaatsvonden. 

9. 'We moeten veel veranderen om het wezenlijke te (kunnen) bewaren' . Citaat uit voorlo

pige versie van L'humanisme démocratique, Manifeste du PSc. 

10. 'De Lambermontakkoorden' is de verzamelnaam voor de akkoorden van de vijfde staats

hervorming. De paars-groene-regering heeft verschillende akkoorden afgesloten die na 

verloop van tijd de verzamelnaam 'Lambermontakkoorden' hebben gekregen. Grosso 

modo gaat het om de volgende deal: meer bevoegdheden (o.a. fiscale autonomie) voor 

Vlaanderen in ruil voor meer middelen (vooral voor het onderwijs) voor Wallonië. 

11. 'Asymmetrische regeringen' zijn verschillende regeringen (federale en regionale) die op 

partijpolitiek vlak verschillend zijn samengesteld. 
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"Politiek, die ( .. ) geen theologie in zich bevat, 

blijft, hoe geschikt ze ook mag zijn, uiteinde-

lijk een zaken doen" 

(Max Horkheimer, Sozia!phi!osophische 

Studien 1930-1972, Fischer, Frankfurt 1981, 

179). 

Politiek bedrijven is meer dan het leiden van een 

bedrijf of het reguleren van inkomsten en uitga

ven van de staatskas. Maar berust dat 'meer' dan 

op theologie? Ja, zegt Horkheimer. Er is zoiets als 

een unieke en eenmalige verantwoordelijkheid, 

die met het leven, de gezondheid, het geluk, de 

welvaart en de toekomst van de burgers van doen 

heeft; die hun waardigheid en gelijkwaardigheid 

wil dienen, zoals artikell van de Grondwet 

garandeert. We kunnen daarover niet zakelijk 

beschikken, alsof de mensenrechten bijvoorbeeld 

zouden afhangen van meerderheidsbesluiten; 

Çtlsof ze zomaar op een mening zouden berusten, 

die je, als het zo uitkomt, ook naast je neer kunt 

leggen. Ze gelden ook dan nog, en juist dan, als 

de meerderheid er de hand mee licht of er niets 

meer voor voelt. Ze gelden nooit alleen voor één 

groep of voor één nationaal belang. Voor die diep-

ste grondslag van de humaniteit, die zich aan 

onze besluitvorming onttrekt, verwijzen geloof en 

theologie naar de naam, de wil, het rijk van God. 

Die verwijzing naar God is in een geseculariseer

de cultuur niet meer vanzelfsprekend, maar daar

om nog niet betekenisloos: ze houdt ons oog 

gescherpt voor de gevaren van nationalisme, 

xenofobie, staminstincten en eigenbelang. Niets 

immers van wat wij als 'van ons' beschouwen kan 

ooit door ons geheel zakelijk worden toegeëigend, 

omdat we slechts beheerders zijn, en dat voor een 

korte tijd, van wat aan a11e mensen als leefmilieu 

geschonken is. 

Anton Houtepen 
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Verl{enningen 

1a, de verwachtingen van de 

overheid zijn te hooggespan

nen. De heftige anti-gedoog

stemming is mede het gevolg 

van de onontkoombare teleur

stelling die daaruit voort

komt.' 

MR.].P.H. DONNER I PAG. 8 
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Ter introductie Eind 1995 - nu zes-en-een-half jaar geleden - ver

scheen het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden van de werkgroep Strategisch 

Beraad. Het was het politiek-wetenschappelijke antwoord van een door het 

Wetenschappelijk Instituut bij elkaar gebrachte tijdelijke denktank naar 

aanleiding van de rampzalige verkiezingsuitslag voor het CDA in 1994. En 

nu in de campagne van 2002 blijkt dit document bij herlezing nog steeds 

ongehoord actueel. Met name de subtiele visie op de verhouding tussen 

overheid, samenleving en markt is frappant. Heel wat thema's zijn in

middels door andere politieke partijen overgenomen. 

Zo is de strijd tegen het gedogen die nu door vrijwel alle politieke partij

en op de agenda is gezet, destijds door het Strategisch Beraad aange

zegd. In hoofdstuk 4 'Een veilige samenleving' werd gepleit voor 'een 

cultuur van aanvaarden, niet van gedogen' en gesteld: 'Samenleven 

vraagt om eenduidigheid van regels en doordacht beleid'. Nu zijn vrij

wel alle politieke partijen tegen gedogen, maar is het de vraag of zij 

ook de uitgebalanceerde visie op de overheid hebben overgenomen 

die het Strategisch Beraad tot de strijd tegen het gedogen geïnspi-

reerd heeft. In hoofdstuk 7 'Een solide overheid' bleek het de denk-

tank te gaan om 'een gezaghebbende overheid die optreedt op ter-

reinen waar zij bij uitstek te handelen heeft'. En de pointe zat hem 

in dat 'bij uitstek'. Men verzette zich tegen 'een staat die zijn legiti

matie vooral zoekt in het leveren van voorzieningen' en tegen 'de 

staat als "albedil", die via overheidsbeslissingen alles in de samen-

leving tracht te regelen en te sturen en zo steeds meer ieders da-

gelijks leven binnendringt'. De overheid moet gezag hebben om 

haar eigen opdracht te kunnen vervullen: 'het scheppen van een 

rechtvaardige maatschappelijke orde, van zekerheid en zorg die 

nodig zijn om vreedzaam samen te leven; het versterken van 

een verantwoordelijke samenleving'. In dit nummer belichten 

alle bijdragen de actualiteit van de overheidsvisie die het Stra-

tegisch Beraad voorstond. Een interview met mr. ].P.H. Donner, 

destijds lid van de werkgroep is de opening van dit nummer. 

Daarna laat prof. mr. dr.].A. de Bruijn zien wat de perverse ef-

fecten zijn van een overheid die ('als albedil') steeds meer aan 

prestatiemeting en - financiering in onder andere zorg en 

onderwijs (HBO!) is gaan doen. Het nummer besluit met een 

discussie over de gewenste rol van de overheid in de ruimte-
lijke ordening. 

Th ijs jansen 

redactiesecretaris 

lild 
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gesprel< • In 

over 
gedogen 

Door drs. M. lansen 

Om er in de campagne 2002 als politieke partij bij te horen, 
moet je tegen 'gedogen' zijn. De resolute afwijzing van 'al dat 
gedogen' behoort tot de favoriete politieke retoriek. En zoals 
dat gaat met retoriek kan het op van alles en nog wat worden 
toegepast: drugsbeleid, illegalen, euthanasie, zinloos geweld, 
vergunningen (Enschede en Volendam), schikkingen, de sorry
democratie en ga zo maar door. Dat het werkelijk in ieders 
kraam te pas komt, bleek in september 2000 toen de voorzitters 
van nota bene vrijwel alle grote politieke jongerenorganisaties 
zich uitspraken tegen 'de ondefinieerbare tussenwegen van het 
gedogen'. Wat wel eens vergeten wordt, is dat het CDA als eerste 
politieke partij systematisch aandacht vroeg voor de keerzijden 
van het gedogen. Eind 1995 presenteerde de werkgroep Strate
gisch Beraad binnen het CDA het rapport Nieuwe Wegen, Vaste 
Waarden. Daarin werd een ferm standpunt ingenomen tegen 
het gedoogbeleid. Bij herlezing valt echter op dat het standpunt 
allerminst simplistisch was. Vanaf eind 1995 heeft de CDA-frac
tie in de Tweede Kamer eveneens serieus aandacht voor de ne
gatieve kanten van gedoogbeleid gevraagd. In juni 1997 vroeg 
kamerlid van de Camp in een motie om aanpassing van wetge
ving, omdat de 'oorzaak van veel gedoogbeleid is gelegen in de 
kwaliteit van bestaande wetgeving'. Mr. lP.H. Donner is lid van 
de Raad van State en maakte destijds deel uit van de werkgroep 
Strategisch Beraad. Hoe kijkt hij aan tegen de anti-gedoog-hype 

in de politiek? 
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CDV: De term 'gedogen' is een soort passe 

partout geworden in de politiek. Wat 

vindt u daarvan? 

DONNER: Inderdaad, wat heet allemaal 'ge-

CDV: Laten we beide componenten eens 

bij de kop nemen. Waarom is het 'hand

havingstekort' vaak niet goed omschre
ven? 

dogen'? Dezelfde term wordt gebruikt DONNER: 'Gedogen' als aanduiding in al-

voor veel verschillende situaties. Om ge- gemene zin voor een tekort in de hand-
dogen aan te kunnen pakken moet eerst 

duidelijk zijn wat er met die term be

doeld wordt. Ik heb de indruk dat met 

'gedogen' in het alledaagse taalgebruik 

in het algemeen wordt gedoeld op een 

handhavingstekort waardoor burgers te

leurgesteld raken in de betrouwbaarheid 

van de overheid. Het gaat om een alge

mene aanduiding die tenminste twee 

componenten omvat: de verwachtingen 

van burgers ten aanzien van de overheid 

en de wijze waarop de overheid regels 

handhaaft. Het tekent de problematiek, 

want burgers hebben verschillende ver

wacl1tingen van de overheid. Men protes

teert wanneer er ten aanzien van ande

ren wordt gedoogd, maar ook wanneer er 

ten aanzien van onszelf gehandhaafd 

wordt; dan heet het bureaucratische re

gelzucht. Al die vaak niet met elkaar te 

rijmen verwachtingen van burgers wor

den op een hoop gegooid en gecombi

neerd met een weinig realistisch beeld 

van de handhaving van regels. Zo worden 

met het weinig nauwkeurig gedefinieer

de begrip 'gedogen' allerlei situaties aan

geduid waar de burger in de overheid is 

teleurgesteld met betrekking tot handha

ving. Het ware wenselijk dat het begrip 

strenger gedefinieerd zou worden. 

having van regels is een veel te ruim ge

bruik van de term.Er zijn oneindig veel 

regels en je kan niet bovenop iedere zaak 

zitten. Taalkundig gezien is het juister 

om pas van gedogen te spreken als de 

overheid willens en wetens niks doet aan 

de handhaving van een regel, hoewel 

duidelijk is dat een regel overtreden 

wordt. Het aantal voorbeelden daarvan, 

zoals het 'coffeeshop-beleid', betreft 

maar een deel van de gevallen. Vaak gaat 

het om iets anders: om onmacht in 

plaats van onwil. Dat wil zeggen dat de 

overheid mogelijk op de hoogte is van 

een situatie die in strijd is met de regels, 

maar dat zij de middelen niet heeft om 

er iets aan te doen. Vaak stelt de overheid 

pas door de klachten van burgers vast 

dat een regel overtreden wordt, maar in 

de ogen van de klagende burger wordt de 

overtreding dan al gedoogd. In vermoe

delijk het gros van de gevallen gaat het 

bij gedogen dan ook vooral om een te

kort aan mankracht of aan geld. Ook als 

de overheid zich bewust is dat de hand

having tekort schiet, betekent dit nog 

niet dat er bewust gedoogd wordt. Er 

worden bijvoorbeed regels uitgevaardigd, 

waarbij al vanaf het begin duidelijk is 

dat deze nooit volledig gehandhaafd zul

len kunnen worden. Denk slechts aan 

het gebod om met een veiligheidsriem 

om te rijden of 'handsfree' te bellen. Bij 

dergelijke regels weet men op voorhand 



dat ze niet volledig gehandhaafd kunnen 

worden; ze zijn bedoeld als signaal. Als 

90% zich eraan houdt, mag men zeer te

vreden zijn, 

Kortom: de gevallen dat de overheid uit 

onwil niet handhaaft - dus gedoogt in de 

strikte zin - zijn slechts een deeL In veel 

gevallen handhaaft de overheid niet uit 

'onmacht'. Als alle verschillende vormen 

op een hoop worden gegooid, wordt de 

oplossing van het probleem onmogelijk. 

Mr. lP.H. Donner 

een vergunning is vastgesteld, zodat zij 

vast starten. Het kan ook een oplossing 

bieden voor bedrijven die overlast veroor

zaken, maar waarbij onmiddellijke slui

ting niet de meest aangewezen manier is 

om dit op te lossen. De overheid moet de 

regels handhaven; dat staat niet ter dis

cussie. Maar het is de vraag of bedrijfs

sluiting in alle gevallen proportioneel is. 

Het sluit aan bij de ontwikkeling dat 

principes uit het burgerlijk recht, zoals 

billijkheid of redelijkheid, in de afgelo-

CDV: En het lijkt soms onontkoombaar pen jaren vaker worden toegepast. Sinds 

dat een regel voorlopig niet gehandhaafd het Romeinse recht kennen we de tegen-

wordt. stelling tussen het zogenaamde pretori

aanse recht en het recht zoals dat in de 

DONNER: Het niet of nog niet handhaven wetten is vastgelegd; tussen 'equity' en 

heeft ook vaak te maken met complexi- 'law' of tussen redelijkheid en rigiditeit. 

teit van regelgeving: het kan een poging 

zijn om fricties op te lossen tussen zeer 

gedetailleerde, rigide regelgeving aan de 

ene kant en een gevarieerde en niet min

der weerbarstige werkelijkheid aan de 

andere kant. Zo kent het milieurecht bij

voorbeeld een zogenaamde gedoogschik

king voor bedrijven die aan de normen 

voldoen, maar waarvan dit nog niet in 

Het zijn verschillende tradities om met 

het recht om te gaan. In Nederland leg

gen we heel sterk de nadruk op unifor

miteit en voorspelbaarheid van de over

heid. Daarom zal in Nederland ook ge

motiveerd moeten worden, indien wordt 

afgeweken van een beleidsregel. Gegeven 

de verscheidenheid van de werkelijkheid 

en het feit dat geen twee gevallen gelijk 
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zijn, is echter ook het omgekeerde denk

baar; gemotiveerd moet worden waarom 

een uniforme regel wel kan worden toe

gepast; die methode wordt wel in het Ve

renigd Koninkrijk gehanteerd. 

CDV: De tweede component van gedogen 

is de verwachtingen die burgers van de 

betrouwbare overheid hebben. 

DONNER: De klassieke opvatting met be

trekking tot wetgeving was dat het zin 

heeft om een wet uit te vaardigen als 

80% van de bevolking al doet wat je wil 

bereiken; de wet is er om de 20% die het 

niet eigener beweging doen daartoe aan 

te zetten. In die situatie mag verwacht 

worden dat deze redelijk gehandhaafd 

kan worden. Als de percentages anders

om liggen is handhaving gewoonweg 

onmogelijk. Dan kan je maar beter niet 

aan een wet beginnen. Nu lijkt de be

trouwbaarheid van de overheid afgeme

ten te worden aan een handhaving van 

100%. Maar kan je niet ook zeggen dat de 

overheid betrouwbaar is als het in 80% 

van de gevallen goed gaat? Een regel 

functioneert al heel bevredigend als je 

80-90% van de gevallen kan oplossen. De 

volle 100% zal je nooit lukken door de re

gels aan te passen. Het idee dat dat wel 

mogelijk is, is het produkt van een te ra

tionalistische visie. De verwachtingen 

ten aanzien van wetgeving zijn overspan

nen. Het is ook een kwestie van beeldvor

ming: in de media wordt vaak elke laat

ste zaak waar iets mis is gegaan uitge

molken. In de politiek ontstaat dan on

middellijk de neiging om de regels aan 

te passen; om een daad te stellen. Dan is 

het goed dat het maken van nieuwe wet-

geving enige tijd vergt. Als je elke keer 

ter plekke onder invloed van elke gebeur

tenis de regels weer aanpast, komen daar 

geen 'wijze' regels uit. Als er eenmaal 

regels zijn, is het moeilijk ze terug te 

draaien. 

CDV: De verwachtingen van de overheid 

hangen ook samen met het beeld dat 

burgers in de afgelopen decennia hebben 

opgebouwd van wetgeving. 

DONNER: Het vraagstuk van gedogen moet 

gezien worden tegen de achtergrond van 

een enorme uitbreiding van de functies 

van wetgeving. In de afgelopen 30 tot 40 

jaar is het gebruik van wetgeving om ge

lijkheden en zekerheden te creëren 

enorm uitgebreid. Steeds meer is onder 

de paraplu van wet- en regelgeving ge

bracht. Dat hangt ook samen met het feit 

dat we steeds sterker zijn gaan denken in 

termen van overheid of markt. In beide 

gevallen is overheidsregulering nodig. 

Het inzetten op meer marktwerking 

heeft tot gevolg dat de overheid veel 

strakker moet reguleren om te voorko

men dat de ene of de andere partij een 

ongerechtvaardigd voordeel heeft. En dat 

leidt dan weer tot de noodzaak tot har

der handhaven. Dat is een van de dieper

liggende oorzaken voor het regelmatig 

weer oplaaien van de discussie over de 

betrouwbaarheid van de overheid. De 

verwachtingen niet alleen over rechtsge

lijkheid en rechtszekerheid, maar ook 

over volstrekt eerlijke concurrentie (op 

de markt) en zelfs over bestaanszeker

heid zijn hooggespannen. Daarbij wordt 

naar de overheid gekeken. Het ligt voor 

de hand dat een behoorlijk aantal van al 

·s,u 



die regels niet altijd blijken te werken, teleurstellingen bevrijden? 

elkaar tegenwerken of in de weg zitten. 
Daardoor raakt de burger dan teleurge- DONNER: De meeste regels zijn goed be-

steld in de overheid. Door de overmaat doeld, maar tijdgebonden. Neem het so-

van regels werken we dat zelf in de hand. ciale recht. De sociale wetgeving is tot 

We doen steeds minder een beroep op stand gekomen om het pauperisme van 

zelfregulering. de 1ge eeuw te bestrijden. Met wetgeving 
hebben we zo een systeem gebouwd dat 

mensen de mogelijkheid biedt om met 

redelijk vertrouwen een bestaan te kun

nen bouwen op zoiets vluchtigs als de 

vraag naar hun arbeid. Dankzij afdek

king van allerlei risico's kunnen zij rond

komen met wat zij verdienen met talen

ten van hoofd en handen. 

Aan de andere kant zijn we wetgeving 

gaan gebruiken voor de sturing van grote 

overheidsapparaten. Bijvoorbeeld van het 

onderwijs. Via wetgeving denkt men het 

handelen van burgers en ambtenaren op 

één lijn te kunnen brengen. Vroeger had

den de regels die het gedrag van het 

ambtelijk apparaat moesten sturen een 

intern karakter. Al die regels hebben 

tegenwoordig externe werking. 

In de afgelopen decennia is het zoge

naamde legaliteitsbeginsel steeds sterker 

geworden, dat wil zeggen dat de over

heid uitsluitend op basis van uitdrukke

lijke wetsbepaling mag optreden. Gevolg 

is dat de overheid aan steeds gedetail-

Maar zekerheid werkt verslavend. 

Geleidelijk is men alle mogelijke onze

kerheden gaan schuiven op de brede rug 

van de overheid. De huidige WAO-discus

sie laat zien hoe moeilijk het is aan de 

averechtse effecten van het dichtgeregel

de woud van rechtszekerheid en rechts

gelijkheid te ontsnappen. De hele regel-

leerder regels is gebonden. Ook is de geving is gericht geweest op het creëren 

rechtsbescherming uitgebouwd. Die com- van zekerheden en aanspraken voor 'ech-

binatie van legaliteitsdenken, rechtsbe

scherming en de verwachte uniformiteit 

van handelen, werkt averechts. Het 

dwingt ertoe om de hele werkelijkheid in 

regels vast te leggen, maar die werkelijk

heid verandert voortdurend en steeds 

sneller; en we willen ook dat de overheid 

steeds tijdiger op nieuwe ontwikkelingen 

inspeelt. En dat alles ging gepaard aan 

een roep om minder ambtenaren, waar

door de handhaving van al die regels 

weer lastig is geworden. De teleurstellin

gen zijn zo voorspelbaar. 

CDV: Hoe kunnen we ons uit deze neer

waartse spiraal van meer regels en meer 

te WAO-ers': aanspraken daarvoor moes

ten hoog genoeg zijn. Maar het gevolg is 

dat iedereen die weliswaar aan de crite

ria kon voldoen, maar met een goede be

handeling nog heel wel aan het werk 

kon, zonder behandeling in de WAO te

recht kwam. Zij worden als het ware bin

nen de WAO gezogen. Je bent - wat be

treft financiële zekerheden en aanspra

ken - bijna wel gek als je het niet op een 

WAO laat aankomen. De 80% bij wie ar

beidsongeschiktheid kan worden voorko

men, gaat door de aard van de regelge

ving zijn gedrag zetten naar die 20%, die 

de echte WAO-ers uitm.aakt. Zo zijn alle 

risico's naar de overheid geschoven en 
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zijn door het zuigende systeem veel meer vergt nog ingrijpende veranderingen en 

mensen dan nodig uitgeschakeld uit het veel denken . 

maatschappelijke proces. Het gaat er nu 

om of we in staat zijn de WAO-regelge-

ving zo te maken dat de 80% gestimu-

leerd gaat worden om gewenst gedrag te 

vertonen. Dat vergt een heel andere 
opzet. 

CDV: Om te ontsnappen aan de neergaan

de spiraal van meer regels en meer te

leurstellingen is het dus noodzakelijk om 

de weg in te slaan van wat het CDA in de 

tachtiger jaren 'de verantwoordelijke 

samenleving' noemde? 

DONNER: Ja, de verwachtingen van de 

overheid zijn te hooggespannen. De hef

tige anti-gedoog-stemming is mede het 

gevolg van de teleurstelling die daaruit 

voortkomt. Om te voorkomen dat de 

neerwaartse spiraal doorgaat, moet er 

inderdaad ingezet worden op een samen

leving waar de overheid minder een net 

van regels over de samenleving heeft ge

worpen. Deze veranderingen in de ver

antwoordelijkheidsverdeling worden ook 

steeds onontkoombaarder, omdat veel ge

drag zich niet meer beperkt tot de natio

nale schaal. De nationale overheid kan 

steeds minder beheersen, in het bijzon

der vanwege technologische ontwi!dcelin

gen. In toenemende mate verdampen de 

mogelijkheden die de overheid had toen 

het systeem nog kleinschalig was . 

Van de overheid mag betrouwbaarheid, 

voorspelbaarheid en rechtsbescherming 

worden verwacht en geen gedogen, maar 

gezien de ingrijpende veranderingen zal 

de overheid dat alleen waar kunnen 

maken door zorgvuldig te kiezen. Dat 
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Prestatiemeting: tussen poli

tiel< en professie 
PROF. MR. DR. J .A. DE BRUI]N 

Wie geen vreemde is in bestuurlijk Nederland, weet dat 'prestatiemeting' het 

momenteel goed doet in het politieke debat. In belangrijke sectoren als de 

politie, de gezondheidszorg, het onderwijs en het gevangeniswezen zijn of 

worden systemen van prestatiemeting ingevoerd. Niet zelden wordt een kop

peling gemaakt tussen prestaties en financiering: budgetten zijn afhankelijk 

van geleverde prestaties. Prestatiemeting in de publieke sector kan een heilza

me werking hebben, maar kan ook leiden tot bureaucratisme en zogenaamde 

perverse effecten. Een recent voorbeeld is de fraude in het Hoger Beroepson

derwijs met de financiering op basis van het aantal afgestudeerde studenten. 

Dit soort negatieve effecten kunnen op de lange termijn de positieve effecten 

overvleugelen. De belangrijkste verklaring voor deze perverse effecten is dat 

prestatiemeting geen recht doet aan de aard van de publieke professie. 

Andere verklaringen zijn politiek van aard. De invoering van prestatiemeting 

lijkt vanuit een politiek perspectief bijzonder aantrekkelijk; manifesteren de 

negatieve effecten zich echter, dan is afbouw van een systeem van prestatieme

ting politiek niet aantrekkelijk. De Bruijn sluit zijn artikel af met een aantal 

aanbevelingen voor de politieke agenda en besluitvorming over prestatieme-

ting. 

De prestaties van een overheid zijn moeilijk meetbaar. Dit geldt met name voor 

de effecten die uiteindelijk worden beoogd (de outcome). We zullen nooit kunnen 

meten welke invloed het Nederlandse leger heeft op de nationale veiligheid, 

welke bijdrage meer agenten op straat leveren aan de veiligheid van een bepaal

de wijk of welke invloed een universiteit heeft op het functioneren van haar 

afstudeerders op de arbeidsmarkt. Er zijn eenvoudigweg te veel andere factoren 

van invloed op deze outcome. Bovendien kan de tijd tussen het leveren van de 

inspanning en het effect hiervan te lang zijn om zinvol onderzoek te kunnen 

doen. 
Wel voor meting lenen zich de 'tastbare' produkten (de output) van organisaties: 

het aantal vonnissen van de rechter, het aantal verbalen van de agent, het aantal 

behandelingen door de arts en het aantal afgestudeerden aan een HBO-instel

ling. Veel prestatiemeetsystemen kennen dan ook een sterke focus op output. Er 

worden produkten gedefinieerd, met organisaties worden productiedoelen afge

sproken, jaarlijks vindt een meting van de produktie plaats en wordt hierover 

gerapporteerd. Een dergelijke prestatie meting maakt transparant wat een orga-
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nisatie presteert en kan worden gebruikt om tot oordeelsvorming over deze pres

taties te komen of om een organisatie hierop (financieel) af te rekenen. 

De heilzame werldng van prestatie meting 

Een systeem van prestatiemeting heeft onmiskenbaar een aantal heilzame effec

ten. De essentie hiervan is dat het een prikkel is voor presteren. Wie een organi

satie op input financiert, beloont vooral intenties en het maken van plannen. Het 

is een prikkel om doelen zo ambitieus mogelijk te formuleren, ook al zijn er 

twijfels over de haalbaarheid ervan. Financiering op de verrichte activiteiten (de 

throughput) beloont een inspanning. Het is een prikkel om veel interne activitei

ten te verrichten, ook al leveren deze wellicht nauwelijks een bijdrage aan de 

prestaties van een organisatie. Outputsturing richt zich op de prestatie: niet de 

intentie (input) of de inspanning (throughput), maar het resultaat wordt be-loond. 

Ze geeft hiermee ook een prikkel voor rationalisatie: activiteiten die geen duide

lijke bijdrage leveren aan de resultaten van een organisatie, zijn verdacht. 

Empirisch onderzoek laat zien dat deze prikkel voor presteren haar werk doet', 

zeker wanneer een organisatie in de tijd hiervoor op intenties of inspanningen 

werd gestuurd. 

Bureaucratisme en de perverse effecten van prestatiemeting 

Prestatiemeting heeft echter ook een schadelijke uitwerking op de professionali

teit van de publieke dienstverlening. Uit het bestaande onderzoek' komen de vol

gende beelden naar voren. 

Afscherming van het systeem, dus bureaucratisme 

In de eerste plaats zijn professionals vaak in staat om de sturende werking van sys

temen van prestatiemeting sterk te beperken. Zij weten zich van het systeem af 

te schermen door het te voeden met cijfers, die voldoen aan de eisen die het sys

teem stelt, maar die geen of een negatieve maatschappelijke betekenis hebben. 

Dit wordt wel 'gaming the numbers' genoemdJ
, waardoor slechts prestaties-op

papier ontstaan. Een illustratie: uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) 

blijkt dat het aantal sepots sterk daalt, nadat op vermindering van de sepots 

door de minister een bonus is gezet. Daarmee lijkt de prestatiemeting een suc

ces, maar is het niet: in werkelijkheid schrapt een justitiemedewerker op het 

politiebureau al een groot aantal zaken; deze worden niet doorgeleid naar het 

Openbaar Ministerie en daardoor daalt het aantal sepots als vanzelf.4Van dit 

'gaming the numbers' zijn in vrijwel iedere sector talloze voorbeelden aan te tref

fen. Soms zijn ze vermakelijk, soms ook schadelijk: ze creëren een schijnwereld, 

die het zicht ontneemt op wat er werkelijk in een organisatie gebeurt. 

c 
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Bovendien is er een soort 'line we dare not cross'. Te veel van dit soort activiteiten 

in een organisatie kan bij de professional het beeld doen postvatten dat bureau

cratische verplichtingen gaan heersen over professionele waarden. 

In aanvulling hierop blijkt dat organisaties allerlei bureaucratische voorzienin

gen treffen, om de systemen met de juiste informatie te voeden.
s 

Er worden bij

voorbeeld organisatiedelen opgetuigd, die de bureaucratische competentie heb

ben om activiteiten van een organisatie zoveel mogelijk 'auditable' te maken. 

Soms is dit een vrij onschuldige activiteit: een productdefinitie wordt opgerekt, 

een bestaande activiteit wordt op een bepaalde manier geherformuleerd, waar

door een organisatie haar produktie-op-papier kan verhogen. Wanneer aan de 

prestatie van een organisatie echter een financiële beloning is verbonden, zijn 

de prikkels voor dit soort gedrag uiteraard sterk en vaak ook minder onschuldig. 

De HBO-instelling die wordt beloond voor iedere afstudeerder, kent sterke prik

kels om studenten aan te trekken die, dankzij hun vooropleiding, slechts kort 

aan de school verblijven (maar wel als afstudeerder de school verlaten). Dit kan 

nog legitiem zijn, maar vervolgens kan er ook een prikkel zijn om het aantal 

afstudeerders te verhogen door - bijvoorbeeld - dubbele inschrijvingen te tolere

ren. De professional weet zich af te schermen van het systeem door produkten-op

papier te laten zien, die echter minder onschuldig zijn en rieken naar fraude. 

Aanpassen aan het systeem, dus pefilerse effecten 
Een tweede beeld is dat prestatiemeting juist wel van invloed is op het primaire 

proces. Ze levert echter niet alleen een prikkel voor presteren op, maar leidt ook 

tot een sterke verstoring van het primaire proces. De meest genoemde effecten 
'De professional 

weet zich af te 

schermen van het zijn de volgende. 
systeem door pro- _ Prestatie meting blokkeert innovaties. Ze kan een sterke prikkel zijn voor korte-

ducten-op-papier te termijn-denken, het denken in cash cows: welke produkten kunnen eenvoudig 

laten zien, die ech- en snel worden vervaardigd, opdat zoveel mogelijk geld kan worden gegene-

ter minder on- reerd? Voorbeeld: een wetenschapper die bestaande inzichten voortdurend re-

schuldig zijn en rie- produceert in artikelen, scoort beter dan een wetenschapper die investeert in 

l<en naar fraude.' nieuw en risicovol onderzoek en zo de kans loopt dat zijn produktie enige tijd 

achterloopt. 
_ Prestatiemeting blokkeert ambities. Ze prikkelt ertoe te calculeren hoe met zo 

weinig mogelijk inspanningen de gewenste prestaties geleverd kunnen worden 

('creaming', 'cherry picking'). Onderzoek laat zien dat scholen die worden be

loond voor prestaties, selecteren op input. Zij zijn in staat om potentiële leerlin

gen toelating te weigeren of passen met succes een strategie van 'counselling 

out' toe." Een organisatie die zo te werk gaat, levert in op haar ambities. 

_ Prestatiemeting verdrijft de professionele habitus. Prestatie-indicatoren meten 

kwantiteiten en zullen dus vooral aangrijpen bij meetbare en goed te definië-
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'Onderzoel{ laat 

zien dat organisa

ties die zich jaren

lang hebben inge

spannen om aan de 

eisen van prestatie

meting te voldoen, 

uiteindelijl{ slech

ter presteren.' 

ren aspecten van de prestatie. Andere aspecten zijn minder goed te kwantifice

ren. Denk aan het museum: naast bezoekersaantallen (goed meetbaar), zijn er 

de integriteit van de collectie. de waarde van de collectie voor wetenschappelijk 

onderzoek, de zorg voor het cultureel erfgoed van een gebied (moeilijk of niet 

meetbaar). Het gevolg hiervan laat zich raden: wanneer te sterk wordt gestuurd 

met prestatie meting, kan dit ten koste gaan van deze andere aspecten. Presta

tiemeting kan zo de professionele habitus verdrijven. Onderzoek van laquito 

laat zien dat organisaties die zich jarenlang hebben ingespannen om aan de 

eisen van prestatiemeting te voldoen, uiteindelijk slechter presteren, omdat de 

niet-definieerbare aspecten zijn verwaarloosd.7 

- Prestatiemeting verdrijft bestelverantwoordelijkheid. Met name binnen de pu

blieke sector geldt dat organisaties een systeem- ofbestelverantwoordelijkheid 

hebben. De professionele inzichten die deze organisaties ontwikkelen, dienen 

zij beschikbaar te stellen aan andere organisaties in de publieke sector. 

Prestatiemeting kan deze bestelverantwoordelijkheid verdrijven. Uit onderzoek 

van Fiske en Ladd blijkt dat scholen die op prestatie met elkaar concurreren, 

minder bereid zijn om hun 'best practices' met elkaar te delen. De prestatieme

ting heeft een negatieve invloed op de relaties die scholen met elkaar onder

houden.' 

In veel organisaties zijn beide beelden aan te treffen: prestatiemeting als een 

betekenisloze. bureaucratische operatie en prestatiemeting als een systeem dat 

de professionaliteit van de dienstverlening aantast. Linksom (de professional 

schermt zich afvan het systeem) of rechtsom (de professional conformeert zich 

aan het systeem): in beide situaties zijn er negatieve effecten. 

Prestatiemeting is armoedig, unfair en statisch 

De belangrijkste verklaring voor deze perverse effecten is dat prestatiemeting 

geen recht doet aan de aard van de publieke professie. In de eerste plaats geldt 

dat publieke prestaties altijd meervoudig zijn. Er moet recht worden gedaan aan 

meerdere, soms strijdige waarden. De school moet er voor zorgen dat leerlingen 

goed presteren, maar ook een goed pedagogisch klimaat kennen. De rechtbank 

moet zo snel mogelijk en zo veel mogelijk vonnissen wijzen, maar deze moeten 

ook goed afgewogen zijn. Prestatiemeting haakt meestal aan bij een van deze 

waarden en biedt hierdoor een vertekend beeld van de prestatie. Prestatiemeting 

is vanuit het perspectief van de professional een armoedige vorm van oordeelsvor

ming. 

In de tweede plaats komen veel prestaties in de publieke sector tot stand in 

interactie met derden. De politieagent die waakt over de veiligheid van een wijk, 

is voor zijn prestaties sterk afhankelijk van de inspanningen van derden, zoals 
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'Prestatie meting is 

in de ogen van de 

professional ar

moedig, unfair en 

statisch'_ 

de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente, ouders van allochtone jonge

ren, de ondernemersvereniging. Deze derden zijn de co-producent van de politie

agent. Wordt de agent desondanks afgerekend op de prestatie, dan zal hij dit als 

oneerlijk ervaren. 
In de derde plaats: prestatiemeting leidt tot een sterke focus op de output van 

een organisatie. Publieke professionals kunnen worden geconfronteerd met een 

enorme dynamiek. Een universiteit krijgt momenteel een ander type student 

binnen dan tien jaar geleden: een andere leerstijl. andere toekomstperspectie

ven, mede door Internet een andere opvatting over de betekenis van kennis, 

meer Engelstalige studenten, meer variëteit in de vooropleiding van studenten, 

etcetera. Dit nieuwe type student vergt allerlei innovaties in het onderwijs. In 

een professionele sector doet zich hierdoor veel dynamiek voor. Prestatiemeting 

doet aan deze dynamiek nauwelijks recht omdat ze een sterke focus kent op de 

het tellen van kwantificeerbare prestaties van een organisatie (hier: het aantal 

diploma's). Een majeure prestatie van een sector (aanpassing aan het nieuwe 

type instroom), kan in een systeem van prestatiemeting onzichtbaar blijven 

omdat te allen tijde slechts één indicator relevant is: het aantal diploma's. 

Prestatiemeting is statisch. 

Is prestatiemeting in de waarneming van de professional armoedig, unfair en sta

tisch, dan zal hij zich ook gelegitimeerd achten om zijn toevlucht te zoeken tot 

bureaucratisme en zich zo afschermen tegen prestatiemeting. Lukt hem dit niet, 

dan rest hem niets anders dan zich te conformeren aan het systeem en zullen de 

perverse effecten zich manifesteren. 

De Wet van de Afnemende Effectiviteit 

Hoe ernstig is het beeld van bureaucratisme en perverse effecten? Zijn het mar

ginale verschijnselen of hebben ze veel invloed op de effectiviteit van prestatie

meting? Hier doet zich een opmerkelijk mechanisme voor: hoe sterker er wordt 

gestuurd met prestatiemeting, des te minder effectief zal prestatiemeting zijn." 

De verklaring hiervoor is eenvoudig. Naarmate er sterker wordt gestuurd op pres

taties (het budget is sterk afl1ankelijk van de prestatie: prestatiemeting wordt 

voor benchmarking gebruikt), nemen de prikkels voor de professional om het sys-

teem te perverteren toe. 
_ De professional zal zijn inspanningen om zich af te schermen van het systeem 

van prestatiemeting intensiveren. De legitimatie hiervoor is voorhanden: hij 

wordt immers aangestuurd door een armoedig, unfair en statisch systeem. Het 

gevolg: bureaucratisme in de vorm van 'gaming the numbers' en het organise

ren van de papieren 'auditability'. 
_ Een alternatief is dat de professional zich juist conformeert aan het systeem 
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'Een systeem van 

prestatie meting 

l<an in het profes

sionele domein per

verterend werl<en, 

maar desondanks 

in het politiel<e 

domein zeer aan-

trel<kelijl< zijn'_ 

van prestatiemeting. Het gevolg is dat perverse effecten zullen optreden: geen 

innovatie, geen ambitie, geen professionele habitus en geen bestelverantwoor

delijkheid. 

Dit wordt de Wet van de Afnemende Effectiviteit genoemd: sturing is tijdelijk 

effectief en verliest haar effectiviteit omdat de te sturen actoren (hier: publieke 

professionals) zich aan de werking ervan weten te onttrekken. IU Hoe meer sturings

pretenties de politiek heeft, des te sterker zal deze Wet haar werking doen gel

den. 

Hier moet aan worden toegevoegd dat de primaire processen van veel publieke 

organisaties zich kenmerken door veel interactie met de burger, die het een over

heidsorganisatie vaak lastig maakt (denk aan de politie, het onderwijs, de recht

spraak). De primaire processen zijn bovendien vaak technologie-arm en kennen 

om die reden veel minder mogelijkheden voor continuërende productieverho

ging dan technologie-intensieve processen, waarin een actief opererende burger 

ontbreekt. Dit versterkt de werking van de Wet van de Afnemende Effectiviteit: 

na verloop van tijd is er een soort natuurlijke grens aan verdere productieverho

ging en rest de professional niets anders dan een strategie van afschermen ofvan 

conformeren, beide dus met negatieve gevolgen. 

De conclusie is dat wanneer een systeem veel sturingspretenties heeft, de Wet 

van de Afnemende Effectiviteit zijn werk zal doen. De kans is groot dat, na ver

loop van tijd, de negatieve effecten gaan domineren. Het onderzoek naar presta

tiemeting bevestigt dit beeld: prestatiemeting is op enig moment uitgewerkt; de 

negatieve effecten gaan domineren. 

Politiek en professie 

Bureaucratisme en perverse effecten zijn verklaarbaar, maar wat verklaart dat 

prestatiemeting desondanks wordt ingezet? Er is meer dan één antwoord op 

deze vraag mogelijk; in dit artikel hanteer ik het politieke perspectief op presta

tiemeting en zie dan drie verklaringen: 

- Een systeem van prestatiemeting biedt de politieke besluitvormers aanvankelijk 

een aantrekkelijke propositie. 

- Vervolgens treedt door het politieke gebruik van prestatiemeting de Wet van de 

Afnemende Effectiviteit in werking: prestatiemeting verliest haar heilzame wer

king; de negatieve effecten gaan domineren. 

- Hierna zijn er nog weinig politieke prikkels voor afbouw van systemen van 

prestatiemeting. Een dergelijke afbouw is voor de politiek niet aantrekkelijk 

(een politieke 'dissatisfier'). 
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Eerst: prestatiemeting biedt een aantrekkelijke propositie 
Een systeem van prestatiemeting kan in het professionele domein perverterend 

werken, maar desondanks in het politieke domein zeer aantrekkelijk zijn. 

Dit is in de eerste plaats het geval omdat door prestatiemeting recht kan worden 

gedaan aan de politieke noodzaak tot het afleggen van rekenschap en verant

woording. Naarmate de uitvoering van publieke taken een meer complexe aange

legenheid is, is het noodzakelijk uitvoerders meer autonomie te gunnen. De 

opkomst van allerlei vormen van uitvoering-op-afstand is hiervan een logisch ge

volg. Autonomie gaat echter hand in hand met verantwoording, dus vergt auto

nomie ook systemen die een dergelijke verantwoording mede vorm kunnen ge

ven. De professionals dienen zich te verantwoorden: aan een toezichthouder, aan 

de politieke principaal, aan de cliënt. De minister, onder wiens verantwoordelijk

heid de professional werkt, dient zich te verantwoorden: aan het parlement, een 

rekenkamer, in de ministerraad. 
Nu is zinvolle verantwoording over de vele uitvoeringsprocessen in de publieke 

sector, gegeven de omvang, complexiteit en variëteit van deze processen, bijna 

onmogelijk. Ze zou tot een gigantische informatie-overload leiden en vereist dus 

dat de informatie over de uitvoering sterk wordt geaggregeerd. Prestatiemeting 

is een aantrekkelijke optie: 

_ De complexe uitvoering wordt tot een aantal prestaties gereduceerd (aantallen 

vonnissen, behandelingen, afstudeerders). 
_ Deze bieden weliswaar geen volledig beeld van de professionele prestatie (ieder

een begrijpt dat prestatiemeting een beperkt beeld geeft), maar bieden wel een 

eerste beeld van de wijze waarop de uitvoering is verlopen. 

_ De informatie is gekwantificeerd en geobjectiveerd, hetgeen vaak betekent dat 

ze krachtig en goed communiceerbaar is. 

_ De informatie kan, dankzij de planning en controlcyclus, ieder jaar op hetzelf-

de moment worden aangeleverd. 

Prestatiemeting is zo een elegante manier om (politieke) verantwoordingsproces

sen mede vorm te geven. Ze biedt uiteraard geen volledige informatie - dat is 

onmogelijk - maar veelal wel voldoende bevredigende informatie. 

In de tweede plaats: prestatiemeting voedt de gedachte van stuurbaarheid en is 

hierdoor erg verleidelijk. De beloften waarmee systemen van prestatie meting 

worden omgeven, zijn vaak groot. Prestatiemeting biedt inzicht in prestaties en 

is een prikkel voor presteren. Ze biedt zo een instrumentarium om prestaties 

voortdurend te kunnen volgen en te kunnen aansturen. Prestatiemeting biedt de 

mogelijkheid tot vergelijking (benchmarking) in de tijd of tussen organisaties. Ze 

biedt de mogelijkheid om professionals af te rekenen op prestatie. 
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'Hoe harder de kop

peling tussen pres

taties en beloning, 

des te sterker zijn 

de prikkels voor 

pervers gedrag'. 

In een politieke context zijn de beloften van prestatiemeting aantrekkelijk 

omdat ze passen bij de waarde van het primaat van de politiek. Prestatiemeting 

biedt een instrumentarium dat een bijdrage kan leveren aan versterking van het 

primaat van de politiek. Veel handboeken voeden dit idee van stuurbaarheid: 

"Performance management sends employees unmistakeble signals about which results mat

ter; and it rewards them wh en they produce those results" .'1 De introductie van presta

tiemeting wordt ook vaak met dergelijke taal omgeven: afrekenen, presteren, 

transparantie, 'value for money', of 'de dingen goed doen en de goede dingen 

doen'. 

Dan: de levenscyclus van prestatiemeting en de Wet van de Afnemende Effectiviteit 

Is een systeem van prestatiemeting eenmaal ingevoerd (terzijde: Osborne en 

Plastrick schatten de doorlooptijd van invoering op 4 jaar!"), dan zijn er - op 

hoofdlijnen - twee patronen in de verdere levenscyclus van de prestatiemeting. 

Ontkoppeling prestatiemeting - politieke besluitvorming. 

Een eerste patroon is dat er een ontkoppeling plaatsvindt tussen prestatiemeting 

en politieke besluitvorming." In de praktijk lijkt prestatiemeting veel minder te 

worden gebruikt dan gedacht. 

Prestatiemeting gaat over geleverde prestaties, politieke besluitvorming gaat 

veelal over toekomstige prioriteiten. De vaststelling van deze politieke prioritei

ten wordt bepaald door de waarden en opvattingen van een meerderheid van 

partijen. Ontkoppeling betekent dat deze partijen zich bij de prioritering niet of 

nauwelijks laten leiden door de geleverde prestaties. Enerzijds is dit volstrekt le

gitiem: het primaat van de politiek impliceert dat de politiek richting geeft en 

daarbij niet gebonden is aan eerdere prestaties van de bureaucratie. Anderzijds 

kan hierdoor een beeld ontstaan bij de professionals in publieke dienst dat presta

ties niet worden beloond. Een professional presteert, rapporteert hierover, maar 

weet dat bij het vaststellen van de (budgettaire) gevolgen hiervan, de politieke 

rationaliteit kan domineren. Het alloceren van geld is het resultaat van een poli

tieke onderhandeling, niet van het belonen van geleverde prestaties. 

Ontkoppeling leidt zo tot sterke relativering van de betekenis van prestatieme

ting, zowel bij de politicus als bij de professional. Hoe minder relevant, des te ster

ker de legitimatie voor professionals om prestatiemeting te doen bureaucratise

ren: speel het 'gaming the numbers' en zorg voor papieren auditability. De geprodu

ceerde cijfers spelen nauwelijks een rol bij de politieke besluitvorming en die

nen er in de beeldvorming slechts toe om de beheerders van een systeem (stafaf

delingen als financiën, planning en control), te bedienen. Het zou me niet verba

zen als de door het kabinet ingezette operatie Van Beleidsverantwoording tot 

Beleidsverantwoording (VBTB) die gang in de komende jaren maakt. De derde 

woensdag in mei verliest de belangstelling van de Tweede Kamer, vervolgens 

• •• Ui 
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sterk stuurt door 

prestatiemeting, 

wordt op enig 

moment de gevan

gene van zijn eigen 

systeem'. 

geloven de vakdepartementen het ook wel en verwordt VETB van 'taal' voor de 

Tweede Kamer tot 'toy' voor de ambtenaren van Financiën. Prestatiemeting is zo 

onderworpen aan de Wet van de Afnemende Effectiviteit. Professionals leren de 

sturende werking van prestatiemeting te ontwijken en krijgen hiervoor overi-

gens alle ruimte. 

Koppeling prestatiemeting - politieke besluitvorming. 

Een tweede patroon is dat er juist een sterke koppeling is tussen prestatiemeting 

en politieke besluitvorming. Politieke besluitvorming wordt bijvoorbeeld afhan

kelijk gemaakt van geleverde prestaties: sectoren worden afgerekend op presta

ties; het budget in jaar x is mede afhankelijk van de geleverde prestatie in jaar x

l. Prestatiecijfers worden onderling vergeleken ('benchmarking') en de uitkomst 

daarvan beïnvloedt politieke besluitvorming; gegeven de slechte prestatie in ver

gelijking met anderen, wordt een budget gereduceerd. 

Ook hier doet de Wet van de Afnemende Effectiviteit zijn werk. Hoe harder de 

koppeling tussen prestatie en beloning, des te sterker zijn de prikkels voor per

vers gedrag. Hoe meer functies prestatiemeting moet vervullen (monitoring, ver

antwoording, financiering, benchmarking), des te groter de kans dat het systeem 

perverteert. In de managementliteratuur is een belangrijke vuistregel voor pres

tatiemeting dan ook dat ze gematigd moet worden gebruikt: geen directe koppe

ling tussen presteren en belonen; geen opeenstapeling van functies. 

Hier kan aan worden toegevoegd dat de baten van prestatiemeting (verantwoor

ding en sturing) in het politieke domein liggen, maar dat de kosten van presta

tiemeting (bureaucratisme en pervertering) in eerste instantie in het domein van 

de professie liggen. Een dergelijke kosten/baten-verdeling is niet bevorderlijk 

voor een kritische reflectie op of terughoudend gebruik van prestatiemeting. Pas 

wanneer deze kosten zich duidelijk manifesteren (bureaucratische handigheid 

verwordt tot fraude; schadelijke publieke dienstverlening kan worden herleid tot 

de perverterende werking van prestatiemeting) worden de kosten in het politie

ke domein zichtbaar en ontstaan er prikkels om hier iets aan te doen. 

Tenslotte: lcritische reflectie op prestatiemeting 

is onaantrel<kelijl< voor politiel< 

Kenmerkend voor zowel de koppeling als de ontkoppeling is dat het negatieve 

effecten oproept: bureaucratisme en perverse effecten, die beide schadelijk zijn 

voor de professionaliteit van de dienstverlening. Worden deze effecten eenmaal 

manifest, dan is het beperken van de werking van prestatiemeting een politieke 

'dissatisfier' . 
Is een systeem zo sterk ontkoppeld, dat het zijn betekenis heeft verloren, dan is 

aan de ontmanteling nauwelijks politieke eer te behalen. Gegeven de genoemde 
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tijd om te erken

nen dat niet alleen 

een samenleving 

beperl<t maakbaar 

is, maar dat dat 

001< geldt voor de 

professionele over

heidsorganisaties'. 

kostenjbatenverdeling is het aantrekkelijk het systeem te handhaven. De kosten 

van het handhaven van het systeem liggen buiten het politieke domein. Indien 

nodig, kan het systeem worden gereactiveerd: mocht er plotseling politieke 

attentie zqn voor een onderwerp, dan is er een systeem van verantwoording en 

sturing beschikbaar. 

Kent een systeem een sterke koppeling tussen presteren en belonen, zodat de 

Wet van de Afi1emende Effectiviteit zijn werk doet, dat kan het desondanks poli· 

tiek weinig aantrekkelijk zijn om voor afschaffing te pleiten. Wie pleit voor af

bouw laadt de verdenking op zich geen politieke ambities of daadkracht te heb

ben. De systemen beschermen immers waarden als verantwoording en sturing. 

Belangrijker: de bestuurder die sterk stuurt door prestatiemeting, wordt op enig 

moment de gevangene van zijn eigen systeem. 

Wanneer omwille van waarden als verantwoording en sturing aan prestatieme

ting een groot aantal functies en sturingspretenties wordt toegekend (monitoring, 

verantwoording, financiering, benchmarking), is er geen sprake meer van een ins

tfllment, dat naar believen kan worden ingezet en afgeschaft. De kernwaarden 

van de professie (geld en dus voortbestaan; benchmarking en dus professionele 

waardering) zijn in het geding. Het systeem nestelt zich en professionals gaan zich 

er zo naar gedragen, dat deze kernwaarden zo veel mogelijk zijn veiliggesteld. 

De interactiepatronen tussen politiek en professional worden voor een belangrijk 

deel door de prestatiemeting bepaald. Bovendien, hoe meer functies, des te meer 

andere spelers die het systeem op enigerlei wijze gebruiken en dus ondersteu· 

nen: de inspectie, de toezichthouder, de externe reviewer, het burgerforum. 

Kortom, systemen van prestatiemeting kunnen hierdoor institutionaliseren. 

Wijziging van een systeem dat diep ingrijpt in professionele processen, is per 

definitie een diep ingrijpende wijziging. Afbouw of afschaffing van een systeem 

van prestatie meting staat hierdoor bijna gelijk aan een stelselwijziging. 

Een dergelijke stelselwijziging is al snel onaantrekkelijk: de kosten en risico's 

van een stelselwijziging zijn per definitie hoog, terwijl de politieke baten moei

lijk over het voetlicht zijn te brengen. Bq de introductie van prestatiemeting is 

er krachtige taal mogelijk - afrekenen, presteren, transparantie - die appelleert 

aan belangrijke politieke waarden. Voor de afbouw van deze systemen ontbreekt 

het vooralsnog aan een dergelijke taal. 

De elefantiasis van prestatiemeting en politieke besluitvorming 

Aan veel beschouwingen over prestatiemeting ligt een zeer optimistisch beeld 

van de stuurbaarheid van publieke, professionele dienstverlening ten grondslag. 

Dit beeld doet denken aan het maakbaarheidsgeloofvan de jaren zestig en 

zeventig, dat de legitimatie was voor allerlei systemen van sturing. Uiteindelijk 

leidden die tot wat Kortmann ooit 'Elefantiasis' noemde: een accumulatie van 
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beleid. dat resulteerde in een wanstaltig bureaucratisme. 14 Wellicht wordt het 

tijd om te erkennen dat niet alleen een samenleving beperkt maakbaar is. maar 

dat dat ook geldt voor de professionele overheidsorganisatie. die nauw met de 

samenleving is vervlochten. Ontkenning hiervan - bijvoorbeeld in de vorm van 

overdreven verwachtingen van prestatiemeting - levert eigentijdse elefantiasis op. 

Wat betekent dit voor het politieke debat over prestatiemeting? Het is belangrijk 

dat er in het politieke debat een (her)erkenning en (her)waardering van de 

publieke professie komt. Prestatie meting maakt van de publieke professionals die 

actief zijn in het primaire proces (artsen. docenten. rechters, politieagenten) te 

veel een 'te sturen object'. Zeker voor sectoren die al langere tijd met prestatie

meting worden geconfronteerd, zou moeten gelden dat er een zeker eerherstel 

voor de publieke professie komt. De arts, docent, rechter en politieagent als een 

gewaardeerde professional, die ruimte en vertrouwen krijgt om zijn professie uit 

te oefenen. De erkenning dat managerial systemen als prestatiemeting soms niet 

de oplossing, maar het probleem zijn en dat professionals te veel door deze syste

men worden ingesnoerd. Wanneer zich een dergelijke politieke taal ontwikkelt 

en er ruimte is voor dergelijke waarden, is er een kans dat beperking van 

managerial systemen niet langer politiek zo onaantrekkelijk is. 

In de tweede plaats: erken de negatieve effecten die prestatiemeting kan hebben 

en tref hiervoor voorzieningen. Toen in de jaren tachtig het idee postvatte dat 

maakbaarheidsgeloof tot elefantiasis leidde, zijn er allerlei relatief eenvoudige 

instrumenten voor politieke besluitvorming ontwikkeld, die beleidsaccumulatie 

moesten voorkomen. Deze instrumenten waren een goede start voor de strijd 

tegen de elefantiasis en kunnen ook nu zinvol zijn. Voorbeelden: 

_ De ex ante-uitvoeringstoets: politieke besluitvorming over de introductie van 

prestatie meting vindt slechts plaats wanneer er ex ante een inventarisatie 

wordt gemaakt van potentiële bureaucratiekosten en perverse effecten. Er moet 

niet alleen een beeld zijn van de schone beloften die een systeem in zich heeft, 

maar ook van de risico's. 
_ Sun-set-bepalingen: de introductie van prestatiemeting wordt altijd aan een ter-

mijn gebonden. Na afloop van deze termijn vindt evaluatie plaats en is er een 

go /no go voor voortzetting van het systeem. 
_ Regelvrije ruimte. De introductie van prestatiemeting gaat altijd gepaard met 

een aantal experimenten, waarin professionals hun werk doen, zonder een sys

teem van prestatiemeting. De gedachte is dat hierdoor inzicht kan worden ver

kregen in de werking van de systemen: presteren professionals zonder presta

tiemeetsysteem slechter dan professionals die wel aan prestatiemeting zijn on-

derworpen? 
_ Zero sum-systemen. Prestatiemeetsystemen hebben de natuurlijke neiging om 

uit te dijen ('mushrooming'): er worden steeds meer productdefinities en cijfers 
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aan het systeem toegevoegd. Minstens zo belangrijk: de erkenning dat prestatie

meting een beperkt beeld oplevert, wordt vertaald in de introductie van nog 

meer meetinstrumenten: cliëntenonderzoek, 'balanced score cards', 'externe 

reviews'. 'Zero sum' houdt in dat iedere uitbreiding van prestatiemeting, tot re

ductie elders moet leiden. Operationeel is dit soms lastig te vertalen, maar als 

een soort 'memorandum of understanding' tussen politiek en professie kan het 

zijn werk doen. 

Andere instrumenten zouden te noemen zijn. Deze en dergelijke instrumenten 

zullen alleen effectief zijn, wanneer ze zijn ingebed in een politieke cultuur 

waarin de publieke professie wordt gewaardeerd. Onlangs wees Arnold Jonk op 

het voor professionals choquerende karakter van de uitspraak dat het ontbreken 

van prestatiemeting betekent dat het dokters en ziekenhuizen ontbreekt aan de 

benodigde prikkels om goede prestaties te leveren. JS Er zou al veel gewonnen zijn 

als hiernaast wordt erkend dat prestatiemeting uiteindelijk ook schadelijk is 

voor het leveren van goede prestaties. 

Profmr.dr. JA. de Bruijn is hoogleraar Organisatie & Management, Faculteit Techniek, 

Bestuur & Management aan de Technische Universiteit Delft 

Noten 

1. Zie bijvoorbeeld Technische Universiteit Delft, Evaluatie toepassing allocatie

model 1996-1999, Delft 2000 (universiteiten); David Osborne en Peter Plastrik, 

Banishing Bureaucracy, Reading 1997, p. 145 (gemeenten); R.J. in 't Veld, 

Relations between the State and Higher Education, Den Haag 2001, p. 79-80 

(hoger onderwijs). 

2. Zie voor een volledig overzicht: Hans de Bruijn, Prestatiemeting in de publieke 
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3. Zie David Osborne en Ted Gaebler, Reinventing Government, Reading, 1992, 
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Haags versus lokaal? 

De niet-stemmer is de winnaar bij de gemeenteraads

verkiezingen, zo vond Mark Kranenburg in zijn 

column in de NRC van 1 maart. Een enigzins won

derlijke opvatting. U< voelde me door de schrijver 

aangesproken als één van die politici uit de Tweede 

Kamer die voor deze 'winst' gezorgd zou hebben. 

Immers, volgens hem zijn wij van "Circus 

Binnenhof' verantwoordelijk voor het verspreiden 

van een politieke monocultuur die de couleur locale 

om zeep helpt. Gevolg: kiezers haken totaal af en dat 

is volgens hem te prijzen. De triestigheid van deze 

boodschap bracht mij er toe een mailtje te sturen 

naar de krant om door te geven dat il< veel plezier 

beleef aan het bezoeken van afdelingen; dat het mij 

gaat om het inspelen op lokale issues, en juist niet 

om het opdringen van de 'Haagse' werkelijkheid (zo 

deze al bestaat). Daar zit ook niet het probleem. De 

laatste maanden zijn binnen VVD en·PvdA heel wat 

mensen van hun politieke geloof gevallen door de 

manier waarop de gevestigde partijen reageerden op 

de komst van Fortuyn. Ad en Hans gingen opeens 

overal vertellen dat paars er niets van gebakken 

heeft. Voor menig trouw lokaal aanhanger een 

afschuwelijke afgang. Liever dus geen mensen uit 

'Den Haag' op bezoek in de afdeling, want dat kost 

je stemmen. Ik kan me nog goed herinneren hoe dat 

bij ons in de partij was in 1994. Toen ging het er bij 

NWil10J 

effect", toch hangt het ook samen met een goede 

aansluiting van het Haagse en lokale niveau binnen 

het CDA. De thema's die ik in verkiezingsbijeenkom

sten ter bespreking voorgelegd kreeg waren meestal 

lokaal. Er is ook lang niet altijd een tegenstelling: het 

oplossen van veel lokale problematiek vraagt om 

goede Haagse besluiten. Bij onderwijsbeleid gaat het 

om huisvesting en de brede school bijvoorbeeld, bij 

gezondheidszorg om het voortbestaan van kleine zie

kenhuizen. Het valt niet te ontkennen dat de 

"Leefbaren", doordat zij hun lijnen nog niet door 

kunnen trekl<en naar Haagse collega's, zich sterker 

bepalen tot de 'couleur locale'. Eenmaal partij in de 

Tweede Kamer zal het niet lang meer duren of ook 
zij behoren tot de gevestigde orde, tot de 'g"ewone' 

~"" ',< ," 
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van en dat heeft hij ons toen ook flink laten voelen. 
Hoe rampzalig de verkiezingsuitslag ook was, de 
lokale afdelingen verloren de moed niet. Ik was afde

lingsvoorzitter in die tijd en kan me nog levendig 

voor de geest halen hoe we foeterden op onze partij

bonzen die de zaak verprutst hadden en dus niet 

hoefden te rekenen op een uitnodiging voor een 

spreekbeurt. We voelden ons compleet op onszelf 

teruggeworpen maar hadden wèl het vaste vertrou

wen dat de partij zichzelf weer aan de haren uit het 

moeras kon trekken. Dat is gelukt ook. Ten eerste 

doordat het partijgebouw aan de top wel angstig 

heen en weer zwaaide maar de basis heel stevig 

bleek en ten tweede doordat Fukuyama geen gelijk 

heeft. Het mag dan wel een tijdje modieus geweest 

zijn om te geloven dat ideologieën geen bestaans

recht meer hebben, het paarse echec geeft aan dat het 

afschudden van de politieke veren en acht jaar van 

koekoek-éénzang geen winst heeft opgeleverd. 

Mensen zien liever dat vogeltjes zingen zoals zij 

gebekt zijn. In onze oppositiejaren hebben wij dat 

zingen voor een groot deel weer opnieuw moeten 

leren. Niks Torentjesoverleg,maar kamerleden die af 

en toe een paar laenten uit de paarse pap mochten 

halen en de winst moesten halen uit bevlogenheid 

en stevige eigen standpuntbepaling. Inmiddels ligt 

er een complete beleidsvisie op de plank in de serie 

'Het wachten moe', en is het wij-zij denken tussen 

Tweede en Eerste Kamer, tussen Kamer en 'de partij' 

en Wetenschappelijk Instituut van de baan. De band 

met de lokale afdelingen is beter dan ooit en het ver

trouwen is weer volop terug na de goede resultaten 

bij de gemeenteraadsverkiezingen. De winst mag 

voor een deel te danken zijn aan het "Balkenende-

partijen. Daar is niks mis =ee. Stel:kel: nog, wil 
weten dat dit versterkend kan wel:ken. De opvatting 
dat een lokale partij alleen maar deugt en uitdruk

king geeft aan onze pluriforme samenleving wan

neer er geen banden met de landelijke politiek zijn 

is wel erg armoedig. Niet de rug keren naar Den 

Haag maar elkaar blijven inspireren en de schouders 

er onder zetten, ook als het eens heel erg tegen zit. 
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"Het bestaansrecht van l{atholiel{e 
politiel{" 

Bespreking van: ].A. Bornewasser, Katholieke 

Volkspartij 1945 - 1980, Band I1, Heroriëntatie 

en integratie (1963 - 1980), uitg. Valkhof Pers, 

Nijmegen 2000. 

Het schijnt eigen te zijn aan partijen die de overtui

ging zijn toegedaan dat de christelijke inspiratie pu

blieke betekenis heeft om zich bij voortduring reken

schap te willen afleggen van het eigen bestaansrecht. 

Kennelijk is dat bestaansrecht problematisch. Ook in 

Frankrijk werd over de aan de KVP verwante MRP 

gesproken van "ce parti qui ne devrait pas exister" 

(blz 13). Ook uit regelmatige oprispingen in het hui

dige liberale tijdperk jegens het CDA - het CDA zou 

christelijke opvattingen aan anderen opleggen -

blijkt dit oordeel een permanente beheptheid van 

liberalen te zijn. In ieder geval gold het voor de 

Katholieke Volkspartij in de jaren zestig en zeventig, 

toen Nederland ontkerkelijkte en ontkerstende. De 

vraag naar de bestaansreden van christelijke politiek 

loopt dan ook als een - in dit geval - wit-gele draad 

door deel IJ van de geschiedschrijving van de Katho

lieke Volkspartij van de hand van J.A. Bornewasser. 

De geschiedschrijving die nu is afgerond is het resul

taat van een opdracht van de laatste partijraad van 

de KVP in 1980 waarvoor een geldbedrag was opzij

gezet dat was ondergebracht bij het Schaepman

fonds. Met de twee lijvige delen geschiedschrijving 

van de KVP is ruimschoots aan die opdracht voldaan. 

Bornewasser beoogde recht te doen aan het verleden 

als zodanig en de personen die daarin een rol hebben 

gespeeld. Blijkens de toelichting die hij zelf gaf bij de 

presentatie van deel IJ op 14 december 2000 bevat het 

verleden echter toch ook voorbeelden waaraan de po

litiek van vandaag zich kan spiegelen. 

B E K E K E N 

Zo zijn er constanten die typerend zijn voor gebeur

tenissen in een politieke partij, zoals de spannings

volle relatie tussen partijvoorzitter en fractievoorzit

ter in de Tweede Kamer, de regelmatige bezinning op 

grondslag en koers van de partij en de wijze waarop 

daar in de politieke praktijk mee omgegaan moet 

worden. Kenmerkend is met name de spanning tus

sen het voornemen van de KVP om enerzijds een 

sociale partij te zijn met "een consequent vooruitstre

vend karakter" en anderzijds de noodzaak om bij

voorbeeld op financieel gebied met de beide benen op 

de grond te staan. 

KVP onder drul< 

De stelling dat christelijke waarden publieke beteke

nis hebben was een fundamentele drijfveer van par

tijen als de K\!P. De KVP werd in 1945 opgericht als 

erflaatster van de Rooms Katholieke Staatspartij. In 

de jaren zestig zag zij zich geconfronteerd met een 

proces van heroriëntatie in katholiek Nederland, 

begeleid door het Tweede Vaticaans Concilie dat 

plaatsvond in Rome - van 1962 tot 1965 - en het alge

mene proces van ontkerkelijking en ontkerstening 

dat toen een aanvang nam. De katholieke kerk begon 

zelf afstand in acht te nemen ten opzichte van de par

tijpolitiek. 

Weliswaar was de KVP zelfstandig ten opzichte van 

de katholieke kerk, maar bij verkiezingen moest zij 

het nog steeds van trouwe kerkgangers hebben. Het 

kostte haar soms toch moeite om te aanvaarden dat 

de kerk zich niet meer publiekelijk uitliet over steun 

aan de katholieke partij. Ook geestverwante organi

saties begonnen zich los te maken van de katholieke 

grondslag en zich te verwijderen van de katholieke 

partij. Dat gold voor kranten als De Volkskrant en De 

Tijd, alsook voor de katholieke vakbeweging, waar

van een groot deel zou samengaan met de socialisti-
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sche vakbond in de FNV Ook de KRO begon zich kri- KVP gericht. Zij zou zich voor verkiezingen moeten 

tischer op te stellen. uitspreken voor de meest gewenste coalitiepartner. 

Het was in die periode dat de KVP de discussie open- Vooral vanuit de pers werd de KVP verweten dat zij 
eigenlijk conservatief was; een verwijt dat door de 

aangesprokene krachtig werd ontkend. De KVP voel

de zichzelf in de woorden van Bornewasser door de 

pers behandeld als de kop van Jut (blz 285). Maar de 

algemene stemming had bepaald invloed op de 

grondslagdiscussie binnen de KVP. 

de over de "K" en zich ging bezinnen op het eigen 

bestaansrecht. De KVP was "een partij op zoek", zoals 

Bornewasser het noemde. Het debat over de politieke 

betekenis van de christelijke inspiratie in een gesecu

lariseerde samenleving werd geopend. Tegelijk was in 

de PvdA sprake van de komst van Nieuw Links en 

zochten politici in het algemeen aansluiting bij wat 

Bornewasser noemt onbestemde gevoelens van onvre

de onder het electoraat (blz 201). In de jaren zeventig 

liep dat uit op de polarisatie van links (toen nog de 

PvdA) en rechts (de VVD), met van PvdA-zijde toene

mende druk op de KVP om te kiezen voor één van bei

de polen. Vooral tijdens het kabinet Den Uyl (1973-

1977) spande de PvdA zich uitermate in om de tot

standkoming van het CDA te verhinderen, vanuit, 

zoals Bornewasser dat noemt, een van "zelfverheffing 

en neerbuigendheid getuigende opvatting binnen de 

PvdA als zou alleen bij socialisten de hervorming van 

de maatschappij in veilige handen zijn" (blz 606). 

In het algemeen trof de ontzuiling de KVP het 

zwaarst. Het bleek uit dalende ledenaantallen. In 

1964 had de KVP nog 259.000 betalende leden, in 

1966 171.000 (blz 86). In 1972 telde de KVP rond de 

82.000 leden, in 1975 53.000 (blz 562) en in 1980 

56.570 (blz 592). Parallel daaraan daalde het aantal 

zetels waarover de partij mocht beschikken in de 

Tweede Kamer. In 1972, de laatste Tweede Kamerver

kiezingen waar de KVP zelfstandig aan meedeed, 

haalde zij 27 zetels. In het licht van die trends is het 

eigenlijk opmerkelijk dat de partij het hoofd redelijk 

koel heeft weten te houden en trouw is gebleven aan 

het eigen karakter. Toen de mogelijkheid werd geo-

In het begin van die periode - oktober 1966 - vond de pend om direct lid te worden van het CDA, naast de 

beruchte "Nacht van Schmelzer" plaats, waarin het oude partijen ARP, CHU en KVP, daalde het ledental 

kabinet-Cals aftrad nadat de Tweede Kamer een nog verder, omdat ieder natuurlijk lid wilde worden 

motie van toenmalig fractievoorzitter Schmelzer had van de nieuwe partij. 

aangenomen. De coalitie van KVP en PvdA kwam ten 
einde. De "Nacht" was in de ogen van Bornewasser Grondslagendiscussie 

niet zozeer een waterscheiding als wel een katalysa-

tor in ontwikkelingen die in de jaren zestig begonnen 

waren (blz 190). In ieder geval was de Nacht voor 

velen aanleiding om de KVP als onbetrouwbaar afte 

schilderen en latente antiroomse gevoelens nieuw le

ven in te blazen. 

In de grondslagdiscussie binnen de KVP tekenden 

zich vier stromingen af. Ten eerste waren dat de zoge

heten Christen-Democraten, die streefden naar een 

partij op christelijke grondslag, waartoe de KVP zou 

moeten samenwerken en uiteindelijk fuseren met 

ARP en CHU. En inderdaad staat de geschiedschrij-

Centraal in de ontwikkelingen van de jaren zestig ving van het tweede deel van Bornewasser sterk in 

stond de steeds sterkere roep om democratisering en het teken van de groei naar het CDA. De eerste oproep 

duidelijkheid. De laatste roep was met name aan de daartoe was in 1961 al gedaan door toenmalig frac-
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tievoorzitter C.l'.M. Romme. Het zou lange tijd onze

ker blijven of de eerste verkennende gesprekken ook 

echt tot de vorming van een nieuwe christen-demo

cratische partij zouden leiden. 

De tweede stroming werd gevormd door de radicalen, 

zo genoemd omdat zij zich uitspraken voor een her

kenbaar radicaal beleid, in eerste aanleg op basis 

van christelijke inspiratie, maar uiteindelijk gaven 

vooruitstrevendheid en het streven naar breed 

progressief samenwerkingsverband de doorslag. In 

1968 raakte de KVP een deel van de radicalen kwijt. 

Zij zouden de Politieke Partij Radicalen (PPR) oprich

ten, die uiteindelijk met CPN en PSP op zou gaan in 

Groen Links. Ten derde waren er I\vp'ers die weinig 

zagen in samengaan met protestanten. Marga 

Klompé was de meest prominente politica van die 

stroming. En tenslotte was er een klein groepje dat 

streefde naar een partij op open of algemene grond

slag. 

Tijdens de historische partijraad van december 1967 

in Arnhem werd in feite de koers uitgestippeld. De 

gedelegeerden kregen de keuze tussen deze vier stro

mingen voorgelegd. Uiteindelijk werd geprobeerd om 

stroming 1 en 2 zo dicht mogelijk bij elkaar te bren

gen. Besloten werd om te streven naar een algemeen 

christelijke volkspartij met een consequent vooruit

strevend karakter. Het streven was redelijk succesvol. 

Natuurlijk, de samenwerking met ARP en CHU begon 

aarzelend. KVP-onderhandelaars moesten leren 

omgaan met protestants taalgebruik en andere par

tij culturen. En intern was de discussie nog niet uit

gewoed. Na het vertrek van de radicalen waren het de 

voorstanders van een open grondslag die zich roer
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met ARP en CHU waren aanvankelijk verkennend, 

maar kregen steeds meer een verplichtend karakter. 

Centrale rol daarin speelde Piet Steenkamp, bijge

naamd rooie Piet vanwege zijn progressieve ideeën. 

Hij was de opsteller van het Kernprogram, dat alom 

geprezen werd om zijn duidelijkheid en vooruitstre

vendheid, waarmee de KVP de verkiezingen van 1971 

inging. 

De ARP en de CHU wilden zo veel mogelijk duidelijk

heid over grondslag en uitgangspunten. Voor hen 

was alleen de bijbel de grondslag en kon geen sprake 

zijn van vage aanduiding of nevenschikking met 

humanisme. Ondanks dat de CHU bij de formatie 

van het kabinet Den Uyl in de oppositie was terecht

gekomen, werd in juni 1973 door de drie partijraden 

van KVP, ARP en CHU besloten tot oprichting van het 

CDA als samenwerkingsverband. Zij hadden een par

tij voor ogen die bij voortduring wilde antwoorden 

op de uitdaging van het J:vangelie. In april 1975 

werd het CDA een federatie. Daarmee stonden de ver

dere activiteiten binnen de KVP in het perspectief van 

de oprichting van het CDA en de opheffing van de 

I\VP. Het was vooral de I\VP die aandrong op voort

gang. Bornewasser noemt het "tempodrang" (blz 

565). Voor de KVP golden de ARP-collega's als "lastige 

en procesvertragende Prinzipienreiter, die teveel hun 

eigen stempel op het CDA wilden drukken" (blz 635). 

In 1977 kwamen de drie partijen uit met een gemeen

schappelijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamer

verkiezingen met Van Agt als eerste lijsttrekker. Voor 

het eerst voerden de KVp'ers weer met enthousiasme 

een verkiezingscampagne. Nederland was een drie

stromenland geworden. 

den. Het waren met name Norbert Schmelzer en na Het interne debat en de onderhandelingen met de 

1972 fractievoorzitter Frans Andriessen die het stand- ARP en de CHU resulteerden uiteindelijk in 1979 in 

punt van een overtuigende en strijdbare christen- het gemeenschappelijke rapport "Grondslag en poli-

democratische partij verdedigden. De besprekingen tiek handelen" van het CDA. Daarin werd de conclu-

... ",. 
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sic getrokken dat samenbindend element was de poli

tieke overtuiging van het CDA als een vanuit het poli

tieke leven gegeven antwoord op de oproep van het 

Evangelie. Hornewasser stelt vast dat het CDA uitein

delijk een politiek tehuis werd waarin de tegenstel

lingen binnen de eigen katholieke gemeenschap wer

den overstegen en KVP'ers bevrijd werden van vast

geroeste partijkaders en met nieuwe mensen in oecu

menische vrijheid werkzaam zouden zijn (blz 639). De 

KVP werd op 3 oktober 1980 opgeheven tijdens een 

laatste partijraad in het Casino in Den Bosch. 

Ingebald{en wij-denken 

Bornewasser beschrijft een aantal ontwikkelingen 

binnen de KVP die ook nu belangrijk zijn. Zo werd de 

partij heen en weer gedreven tussen enerzijds het 

streven een democratische volkspartij te zijn, die 

ruim baan gaf aan inbreng van de leden op het 

beleid, en anderzijds de gevoelde noodzaak een pro

fessionele en gecentraliseerde organisatie te bieden, 

die zich met moderne technieken op de brede kiezers

markt moest bewegen, de zogeheten catch-all party. 

Dat laatste leidde tot pogingen verkiezingscampag

nes te voeren die gericht waren op politieke persoon

lijkheden waarbij gebruik werd gemaakt van profes

sionele marketing en PRo Die spanning is nog steeds 

aanwezig in een partij als het CDA, die terecht prat 

gaat op zijn grote en actieve achterban. Enerzijds 

moet de partij het bijvoorbeeld in de campagnes heb

ben van de inzet van haar vrijwilligers. Anderzijds 

vraagt het voeren van een effectieve campagne de 

inzet van professionele ondersteuning. 
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lieke Nederlanders" zijn (blz 11). Zij was een katho

lieke partij, maar stond niet onder kerkelijke leiding. 

Dat wil zeggen: Zij had een katholieke inspiratie

bron, maar deze was de basis voor een staatkundig 

program, niet een geloofsbelijdenis. Die katholieke 

inspiratiebron leidde tot een benadering die een 

evenwicht zocht tussen persoon en gemeenschap, het

geen in de jaren zeventig werd uitgelegd als het stre

ven naar de verantwoordelijke maatschappij. De KVP 

maakte geen keuze voor enkele segmenten of sociale 

klassen, maar had de belangen van heel het volk op 

het oog. 

Zoals hierboven geconstateerd is het opvallend dat de 

KVP, ondanks de tegenvallende electorale ontwikke

lingen, behoorlijk wist vast te houden aan haar eigen 

karakter. De KVP wilde, net als haar voorgangster de 

RKSP een "zuiver staatkundige vereniging der katho-

Kenmerkend was - en daarmee paste de KVP in de 

traditie van de christen-democratie - de nadruk op 

intermediaire structuren tussen persoon en overheid. 

Dat varieerde van gezin tot eigendom als middel tot 

maatschappelijke zelfstandigheid tot een sterk maat

schappelijk middenveld in de vorm van publiekrech

telijke bedrijfsorganisaties en organisaties in de 

zorg, het onderwijs, de media die door particulier 

initiatief werden gedragen en ruimte voor organisa

tievorming op basis van identiteit. In de jaren zeven

tig heette dit "de verantwoordelijke maatschappij". 

Ruud Lubbers noemde dat het "wij-denken" dat de 

christen-democratie onderscheidt van het "ik-denken" 

van liberalen. Angela Merkel, de voorzitster van de 

CDU spreekt tegenwoordig van de "Wir-Gesellschaft". 

Uit dat ingebakken "wij-denken" kwam de gericht

heid van de Volkspartij voort op harmonie en verzoe

ning van tegenstellingen. In de jaren vijftig kreeg dat 

de vorm van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa

tie. Van de beoogde produkt- en bedrijfsschappen is 

niet veel terechtgekomen, wel van de Sociaal 

Economische Raad, bedoeld als overkoepelend 

orgaan, maar in de praktijk belangrijk adviesor

gaan. Bornewasser noemt de SER "een pronkstuk van 

het door 'Paars' geüsurpeerde poldermodel" (blz 109). 

Maar ook op andere terreinen is de conclusie van 
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Bornewasser over de KVP geldig: "Tot aan haar 

opheffing heeft zij zich ingezet voor het brede maat

schappelijk middenveld tussen haar kiezers en de 

staat." (blz 688) Werkgevers en werknemers waren 

samen verantwoordelijk voor de sociale zekerheid. Bij 

het ondersteunen van het maatschappelijk werk sloot 

de overheid zich aan bij wat in particulier initiatief 

ontstaan was. In de sfeer van de ontwikkelingssa

menwerking kwam het medefinancieringsprogram

ma tot stand. 

Ook de keuze voor het CDA kwam voort uit de diep in 

de KVP verankerde gerichtheid op het overbruggen 

van belangentegenstellingen. Dat was bij andere 

katholieke organisaties wel eens anders. Het NKV, de 

katholieke vakbond, ging op in de fNV, waaruit 

bleek, zo schrijft Bornewasser, dat deze "niet afkerig 

was van polarisatie". Bornewasser interpreteert dat 

als een scheiding der wegen van de twee "voornaam

ste bolwerken van het naoorlogse katholicisme" (blz 

604). Dat onderscheidde de KW ook van de ARP, die 

nog veel had van Kuypers Antithese, terwijl de KVP 

pleitbezorgers waren van de synthese, de consensus 

en de integratie (blz 635). 

Dat ingebakken wij-denken strookte niet met de wens 

tot politieke duidelijkheid in de zin van het presente

ren van zwart-wit-tegenstellingen. Het strookte even

min met de voortdurende druk op de KVP om voor

afgaand aan verkiezingen aan te geven wie de meest 

gewenste regeringspartner zou zijn. Het werd ten

slotte kernachtig verwoord door de eerste - katholie

ke - lijsttrekker van het CDA, Dries van Agt, met zijn 

slogan: "Wij buigen niet naar links en wij buigen 

niet naar rechts". 

Die opstelling betekende overigens niet dat er intern 

geen spanningen waren. Bornewasser beschrijft hoe 

in de geschiedenis van de katholieke partij voortdu

rend sprake was van spanning tussen het streven 

vooruitstrevend te willen zijn en het "historisch gege-
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ven dat bestanddelen van het negentiende-eeuwse 

conservatisme naamloos zijn overgegaan in het 

gedachtegoed van de confessionele partijen" (blz 20). 

Maar haar sociale gerichtheid onderscheidde de 

christen-democratie vanaf haar oorsprong van het 

negentiende-eeuwse conservatisme (blz 23). Om uit 

dat dilemma te komen werd er binnen de KVP voort

durend op gehamerd dat de partij een duidelijke 

koers moest varen. 

In de jaren van Romme was dat het op een christelijk

sociale manier behartigen van de belangen van het 

volk in al zijn geledingen. Aan het eind van de jaren 

zestig werd het vertaald in een koers die "consequent 

vooruitstrevend" heette. Volgens Bornewasser "willig

de de partij tot tevredenheid van de trouw gebleven 

radicalen, met haar Kernprogram de progressieve 

verlangens goeddeels in" ( blz 684). Bij de vorming 

van het CDA tenslotte ging de KVP mee met de keuze 

voor de formulering van een politieke overtuiging die 

een antwoord wil zijn op de oproep van het Evangelie 

(blz 639). Dat was geen keuze voor conservatisme. 

Soms lijkt het wel of ook vertegenwoordigers van het 

CDA het zicht op het karakter van de eigen politieke 

beweging en haar geschiedenis zijn kwijtgeraakt. 

Dan gaan weer stemmen op om de partij als conser

vatief te profileren, dan wel in een rechtse kiezersvij

ver te vissen. Het zich laten verleiden tot een keuze 

tussen links of rechts, conservatief of progressief, is, 

voorzichtig geformuleerd, een blijk van onbegrip voor 

de oprichters van het CDA en de partijen die er aan 

vooraf zijn gegaan, of, harder gezegd, verraad aan 

het oorspronkelijk ideaal. Het karakter van het CDA 

wordt immers bepaald door een visie op de bevrij

dende boodschap van het Evangelie als gave en opga

ve tegelijk; een voortdurende toetsing van de vigeren

de omstandigheden aan een stel waarden die van 

alle tijden zijn. Er gaat dus een voortdurende oproep 
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van uit tot veranderingsgezindheid. Het is belangrijk 

af en toe nog eens terug te kijken naar hetgeen bij de 

vorming van het CDA afgesproken is. Wie de oren 

staan in de gemeenschappelijke katholieke geloofs

traditie en later om te opereren op basis van de chris

telijke inspiratie, was het mogelijk met die spanning 

naar de wensen van de kiezers laat hangen, bevestigt om te gaan. 

het vooroordeel over de christelijke partij als "parti 

qui ne devrait pas exister". drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Slot 

Ook de regelneven en organisatiemannen die politie

ke partijen nu eenmaal nodig hebben kunnen in 

beide dikke delen van Bornewassers I(\fP-geschiedenis 

veel herkenbaars tegenkomen, van administratieve 

en financiële problemen tot de voortdurende zorg om 

de ledentallen tot de procedures met betrekking tot 

kandidaatstellingen en het schrijven van partijpro

gramma's. Al is Bornewasser hier wel erg uitgebreid 

geweest en zijn er passages die echt uithoudingsver

mogen vragen om door te komen. 

Toch is het belangrijk dat er zo'n omvangrijk en 

alomvattend historisch werk over de Katholieke 

Volkspartij - de partij die er volgens sommigen niet 

had horen te zijn - is uitgekomen. Met de geschied

schrijving is een overzicht geboden waaruit door late

re generaties een evenwichtig beeld te destilleren valt. 

Zeker voor de politieke erfgenamen van de KVP is het 

van belang om te weten hoe men in andere tijden en 

andere omstandigheden met de christelijke inspira

tie omging. Dat kan leiden tot een verrijkt inzicht in 

de politieke relevantie van christelijke waarden en de 

politieke overtuiging die daardoor gevormd wordt. 

De I(\fP heeft het hoofd redelijk koel weten te houden. 

Voor haar was met name kenmerkend de spanning 

tussen het voornemen om enerzijds een partij te zijn 

met "een consequent vooruitstrevend karakter" en 

anderzijds de noodzaak om bijvoorbeeld op finan

cieel gebied met de beide benen op de grond te staan. 

Dankzij de wil die binnen de I(VIJ bestond om te 
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Ruimte tussen mar}<t 

en overheid 
DRS. G. A. MARLET 

Vorig jaar kwamen tegelijkertijd de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de 

Nota Grondbeleid uit. De ambities waren hoog gesteld, maar het resultaat was 

teleurstellend: geen heldere keuzes en eenvoudige regelgeving, maar opnieuw 

halve maatregelen en een schemerige verdeling van verantwoordelijkheden. 

Een herbezinning op een optimale rolverdeling tussen burgers en overheden 

is nodig om de ruimtelijke inrichting van ons land eindelijk eens rechtvaardig 

en efficiënt te organiseren. Een dringend punt daarbij is het beëindigen van 

de actieve gemeentelijke rol op de grondmarkt. 

Rond de ruimtelijke ordening van Nederland doet zich een aantal grote proble

men voor. Zo sluit de kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving 

vaak volstrekt niet aan bij de wensen van de burgers en lokale gemeenschappen. 

Bovendien leidt bestemmingswijziging in Nederland tot enorme grondwaarde

stijgingen - in totaal naar schatting meer dan f 3 miljard per jaar' - die na de 

Haagse loterij slechts bij enkele partijen terechtkomen: boeren, projectontwikke

laars en gemeenten die toevallig of minder toevallig grond bezitten binnen de 

door het ministerie van VROM roodgekleurde delen op de kaart van Nederland. 

In de beide rijksnota's worden zelden heldere keuzes gemaakt om de problemen 

te kunnen aanpakken. De Vijfde Nota kiest op de ene pagina voor decentralisatie 

waarbij de rol van het Rijk beperkt blijft tot het "uitwerken en bewaken van de 

gestelde opgave en randvoorwaarde"', terwijl dezelfde nota elders voorstelt dat het 

Rijk een "programma van eisen" opstelt.' De Nota Grondbeleid - die door VROM 

"een historisch moment in de Nederlandse politieke geschiedenis"4 wordt genoemd -

stelt met de inmiddels veel bekritiseerde exploitatievergunning en verruiming 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten meer macht voor gemeenten in het voor

uitzicht, om te kunnen waken over de lokale ruimtelijke kwaliteit. Maar op de 

essentiële vraag wie de enorme winsten uit grondwaardestijging bij bestem

mingswijziging toekomen, durft de nota zich niet uit te spreken.' 

De teleurstellende uitkomsten zijn voor een deel te verklaren uit de wording van 

de Vijfde Nota, waarbij een gecombineerde lobby van gemeenten (VNG) en pro

jectontwikkelaars (NEPROM) - precies de partijen die jaarlijks onderling f 3 mil

jard overwinst verdelen - een stevige vinger in de pap hadden. Als deze belang

hebbenden bij de wetgever op schoot zitten, zullen er niet snel rigoureuze wijzi-
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De PvdA hielp de 

aarzelende poging 

in deel 1 van de 

Vijfde Nota om de 

tekentafels van het 

Rijk iets minder 

belang te geven al 

om zeep. 

gingen in het ruimtelijk beleid passeren. 

De kans dat de politiek het proces nog ten goede keert is klein. De PvdA hielp de 

aarzelende poging in deel 1 van de Vijfde Nota om de tekentafels van het Rijk 

iets minder belang te geven alom zeep: de kaart van Nederland wordt als van

ouds in Den Haag gedetailleerd ingekleurd. En ook de verkiezingsprogramma's 

van de andere grote partijen stemmen weinig hoopvol. Algemeen wordt daarin 

de wens uitgesproken dat de kwaliteit van de woningen nu toch echt omhoog 

moet, maar de bijbehorende maatregelen ontbreken. Een creatief voorstel om 

het grondwaardesurplus rechtvaardiger te verdelen is helemaal afwezig in de 

verkiezingsprogramma's. 

De definitieve rijksnota's zullen dan ook een compromis zijn van uiteenlopende 

visies en belangen over aanvullend beleid, boven op het bestaande beleid dat ook 

al een compromis was van eeuwenlange (ideologische) tegenstellingen over de 

verdeling van de grond. Die opeenstapeling van compromissen vertaalt zich in 

een bijkans onwerkbare, en in ieder geval weinig doorzichtige wildgroei aan doe-

len en middelen. 

Een herbezinning op een optimale rolverdeling tussen burgers en overheden is 

nodig om de ruimtelijke inrichting van ons land eindelijk eens rechtvaardig en 

efficiënt te organiseren en in overeenstemming te brengen met de wensen van 

de mensen. Het zou dan ook beter zijn - los van de bestaande regelingen - eerst 

een antwoord te vinden op de fundamentele vraag wie de individuele en algeme

ne belangen op het gebied van de ruimtelijke inrichting van Nederland het beste 

kan dienen. Het antwoord op die vraag is een goed vertrekpunt van waaruit het 

ministerie van VROM echt historie kan schrijven met een nieuw, slagvaardig en 

transparant ruimtelijk beleid. 

Sterlrten en zwalrten van marlrt en overheden 

De problemen die zich bij de ruimtelijke indeling van Nederland voordoen, zijn 

voor een groot deel terug te voeren op de vraag wie voor de verdeling van de 

schaarse grond verantwoordelijk is: het Rijk, de lokale gemeenschappen en lage

re overheden of de marktpartijen. De economische-organisatietheorie" kan iets 

leren over de voor- en nadelen van marktwerking en overheidsregulering in het 

algemeen, en met betrekking tot de ruimtelijke ordening in het bijzonder. In 

tabel 1 zijn die zegeningen en tekortkomingen samengevat, voor zover ze voor 

de ruimtelijke ordening van Nederland relevant zijn. 
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Tabel 1 Belangrijl<ste sterltten en zwaltten van marltt 

en overheden 

Besluitvorming Marktpartijen Lagere overheden Rijksoverheid 

door: 

Voordelen: Directe informatie Directe informatie Collectieve 

(lokale voorkeur) goederen 

Hoge kwaliteitj Democra tische Schaal- en coördi-

lage prijzen controle natievoordelen 

Individuele Minder Rechtvaardige 

keuzevrijheid rent-seeking verdeling 

Nadelen: Publieke goederen Afstemmings- Gebrekkige 

([ree riders) problemen informatie 

Economische Beleidsconcurren- Aantasting indivi-

machtsposities tie en corruptie duele vrijheid 

Negatieve externe Algemeen belang lnefficiën ties 

effecten' (NIMBY) 

Ongewenste Ongewenste verde- Rent-seeking 

verdeling ling (ongelijkheid) 

Op zoek naar het publieke belang 

De ruimtelijke indeling van Nederland volledig aan de markt overlaten is 

onwenselijk. Omdat bouwen lucratiever is dan het in stand houden van de 

natuur heeft volledige marktwerking bij de ruimtelijke ordening ongetwijfeld 

tot gevolg dat natuur en open ruimte te zeer worden aangetast. Deze negatieve 

externe effecten (zie tabel 1) van marktwerking bepalen dat het zinvol is dat de 

overheid hier ingrijpt. De vraag is alleen of dat ingrijpen niet te ver gaat. De 

gedetailleerde landkaart uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening met eisen aan 

bebouwingsdichtheid en -samenstelling brachten belangrijke nadelen van over

heidsingrijpen aan het licht: de woningbouwproductie in Nederland is niet effi

ciënt en sluit onvoldoende aan bij de individuele woonwensen. Dit komt door

dat centrale planners van het Rijk over gebrekkige informatie beschikken en 

onvoldoende op de hoogte zijn van en in staat zijn om het beleid af te stemmen 

op veranderingen in de woonbehoeften. 

De Vijfde Nota onderkent dit probleem en staat decentralisatie voor; de zoge

naamde rode contouren - waarbinnen in de toekomst mogelijk kan worden ge

bouwd - mogen door lagere overheden en provincies worden getrokken, waarna 

ze (dus toch niet echt decentralisatie) door het Rijk worden "bijgesteld en defini-
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De ruimtelijke in

deling van Neder

land volledig aan 

de marld: overlaten 

is onwenselijk. 

tiefvastgesteld.'" Nog steeds bepaalt de overheid dus waar in de toekom.st mag 

worden gebouwd en ten dele ook op welke manier. In de praktijk heeft de bou

wer die op die locatie (toevallig of niet) grond in handen heeft een monopolie op 

de bouwproductie. Deze ongewenste marktmacht zorgt ervoor dat de voordelen 

van marktwerking - optimale kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs - in het 

gedrang komen. 

De oplossing ligt in een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Het pu

bliek belang is, dat niet wordt gebouwd, waar we dat met z'n allen niet willen. 

De overheid kan dus volstaan met de markt te verbieden daar te bouwen waar 

dat maatschappelijk ongewenst is, in plaats van de precieze plekken aan te wij

zen waar wel gebouwd mag worden. De zogenaamde groene contour is dus no

dig, de rode contour is overbodig, want deze is gelijk aan de rest van Nederland. 

De markt kan dan op basis van de directe marktinformatie waarover zij beschikt 

in concurrentie uitvechten wat buiten die groene contouren de beste bouwloka

ties zijn. Op die manier brengt de markt een hoge kwaliteit woningen tegen zo 

laag mogelijke prijzen tot stand, en keuzevrijheid voor de individuele huizenko-

per. 

De uitkomsten van die marktwerking zullen niet altijd stroken met wat maat

schappelijk gewenst is. Marktpartijen zullen bijvoorbeeld niet vanzelf ook 

publieke goederen als parken en zwembaden aanleggen, of grote infrastructure

le werken. Als marktpartijen erbij gebaat zijn dergelijke investeringen te doen 

om hun huizen beter te kunnen verkopen, dan zullen ze dat in concurrentie 

wellicht nog wel doen. Maar dan zal het vooral gaan om kleinere, binnenwijkse 

voorzieningen. Grotere bovenwijkse of zelfs bovengemeentelijke voorzieningen 

zullen niet vanzelf in de markt tot stand komen. Als een projectontwikkelaar al 

belang heeft bij - en dus wil betalen voor - een groot park of een nieuwe tram

lijn naar de wijk, dan nog zal hij moeite hebben de aanleg voor elkaar te krijgen: 

er is altijd wel een andere bouwer in de wijk die wel profijt heeft van de investe

ring, maar weigert mee te betalen (free riders). 

Ook sociale woningbouw is geen vanzelfsprekende uitkomst van de woning

markt. Een marktpartij optimaliseert haar winst en zal dus niet uit eigen bewe

ging onder de marktprijs willen verkopen of verhuren. Een kleine groep 

Nederlanders zal als gevolg daarvan geen huis kunnen betalen, wat leidt tot een 

maatschappelijk ongewenste verdeling. 

Dan is er ten slotte nog een voor de grondmarkt specifieke vorm van marktfalen. 

De grondmarkt is immers geen gewone markt. Grond is slechts beperkt maak

baar en bovendien wordt een groot deel afgeschermd van bebouwing. Dit zorgt 
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ervoor dat grond voor bebouwing schaars is en dat de prijs van die grond hoger 

is dan onder normale marktomstandigheden gebruikelijk zou zijn. De hoogte 

van dat zogenaamde surplus in de grondprijs is afhankelijk van de prijzen voor 

nieuwbouwwoningen. De overheid staat het marktpartijen, namens alle 

Nederlanders, toe die schaarse grond in Nederland aan te wenden voor bebou

wing. Maar diezelfde overheid - en dus alle burgers/belastingbetalers - draagt 

wel een groot deel van de kosten die een noodzakelijke voorwaarde vormen voor 

het totstandkomen van nieuwe bouwlokaties: de externe effecten in de vorm van 

het verlies van open ruimte' en de kosten van investeringen in infrastructuur. lO 

Het is in Nederland immers gebruikelijk dat het Rijk mee investeert in nieuwe 

woonwijken door bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten te financieren. De 

schaarstepremie komt, op het moment dat agrarische grond een woonbestem

ming krijgt, via excessieve grondwaardestijgingen terecht bij de enkele markt

partijen of gemeenten die de grond in bezit hebben. Deze situatie waarbij enkele 

marktpartijen en gemeenten het maatschappelijke surplus uit de grond opstrij

ken, levert een maatschappelijk ongewenste verdeling van middelen op. De 

markt lost dat probleem niet vanzelf op. 

In een economisch-organisatorisch optimale rolverdeling bij de ruimtelijke orde

ning van Nederland blijven dus nog vier hoofdtaken voor de overheid over: 

1. het beschermen van maatschappelijk waardevolle natuur, open gebieden en 

(cultuur-) historisch erfgoed; 

2. het (laten) voortbrengen van publieke goederen zoals infrastructuur, nieuwe 

natuur en andere openbare voorzieningen; 

3. het afromen van het surplus op de grondmarkt om een maatschappelijk 

ongewenste verdeling van gelden tegen te gaan; 

4. het waarborgen van sociale woningbouw om uitsluiting van een kleine 

economisch zwakke groep mensen te voorkomen. 

De vraag die dan overblijft is welke overheid - Rijk, provincie of gemeente - die 

publieke taken het beste op zich kan nemen. 

Lagere overheden kunnen best wat doen ... 

Bescherming van natuur en cultuur lijkt in eerste instantie een taak van lagere 

overheden omdat die de voorkeuren van lokale gemeenschappen het beste ken

nen. Als marktpartijen de vrijheid krijgen om te bouwen, hoeven gemeentebe

stuurders alleen te waken over de lokale ruimtelijke kwaliteit. De provincies 

kunnen voor scheidsrechter spelen als gemeenten elkaar daarbij in de weg zit

ten. Mensen in de wijken, dorpen en steden weten over het algemeen veel beter 

dan Haagse ambtenaren wat ze wel en niet met hun omgeving willen. 
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Democratische controle door die lokale gemeenschappen op lokale bestuurders 

moet ervoor zorgen dat gemeenten opereren conform de wensen van de mensen. 

Het groeiend aantal weggestuurde wethouders toont aan dat ijverige journalis

ten en mondige burgers steeds voortvarender ernst maken met die controle: het 

is een veel krachtiger prikkel dan een planning met regels vanuit Den Haag. 

Een mooi voorbeeld van de kracht van de lokale democratie is het recente refe

rendum in Zaanstad over de toekomstige locatie van de 'Bijlmerbajes'. De be

stuurders van Zaanstad hadden daarvoor het Vijfhoekpark in die gemeente op 

het oog omdat dat "een verwaarloosd stukje groen waar vijf Schotse Hooglan

ders rondscharrelen" is, zoals een wethouder het uitdrukte. De lokale bevolking 

dacht daar toch anders over en stemde het plan weg in een referendum, waar

voor de opkomst hoger lag dan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 

Een ander voorbeeld is de gemeente Soest waar het gemeentebestuur een intelli

gente uitruil van bestemmingen voorstelt. In een mooi bos liggen zowel een zie

kenhuis als een hotel. Het ziekenhuis is recent gesloten en het hotel heeft een 

vergunning om uit te breiden. De gemeente heeft bepaald dat een klein gebied 

rond het hotel een woonbestemming mag krijgen, als tegelijkertijd het grote zie

kenhuisterrein wordt 'teruggegeven aan de natuur'. De bestemmingsplanwijzi

ging die voor deze operatie nodig was is goedgekeurd door de bevolking, de 

gemeenteraad en vindt instemming bij de provincie. Alleen de rijksinspecteur 

van VROM wijst met de Vierde Nota in de hand op het algemeen belang en keurt 

de plannen af. Midden in het centrum van datzelfde Soest bevindt zich inge

klemd tussen woonwijken een klein akkerbouwperceel, de Soester Eng. Vanuit 
Mensen in de wij

ken, dorpen en ste-
den weten over het nationaal perspectief een ogenschijnlijk laagwaardige bestemming, zo midden 

algemeen veel beter in het centrum, en dus uitstekend geschikt voor woningbouw. Zou een lokale 

dan Haagse ambte- bestuurder het echter ooit in zijn hoofd halen dit te willen bebouwen, dan zou 

naren wat ze wel en hem dat zeker zijn baan kosten. De Eng is voor de Soestenaar van onschatbare 

niet met hun omge- cultuurhistorische waarde. 

ving willen. 
Maar er zijn natuurlijk zaken die de expertise en/ofbelangstelling van lokale 

gemeenschappen overstijgen en waar het lokale belang (wel bouwen) dus niet in 

overeenstemming is met het algemene belang (beschermen). Te denken valt aan 

zaken als de waterhuishouding en grote natuurgebieden. Voor het Rijk blijft dan 

ook de taak om te allen tijde bebouwing op de Veluwe, in de Biesbos, de Vinke

veense en Loosdrechtse Plassen, WiedenfWeerribben, Friese Meren en in de uiter

waarden van de grote rivieren te verbieden en ook streng toe te zien op de nale

ving daarvan. Bovendien zullen lagere overheden bij het compenseren van be

bouwde natuur (groen voor rood) tegen een coördinatieprobleem aanlopen. De 

gemeente Haarlemmermeer heeft niet de mogelijkheid om een stuk weiland in 
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Oost-Groningen als nieuwe natuur aan te wijzen. De rijksoverheid kan door het 

coördinatievoordeel die taak veel effectiever op zich nemen, maar moet zich 

daarbij dan wel beperken tot dat nationale belang. 

Bij de rol van gemeenten hoort naast het beschermen van onbebouwde gebieden 

ook het waken over de ruimtelijke kwaliteit van bebouwde gebieden. De gemeen

ten hebben met bouwvergunningen en bestemmingsplannen - en binnenkort 

wellicht met de exploitatievergunning" - de mogelijkheid om aan marktpartijen 

dwingende voorschriften op te leggen met betrekking tot nieuwe wijken. Zo kan 

de gemeente ervoor zorgen dat publieke voorzieningen als parken en infrastruc

tuur totstandkomen en hetfree riders-probleem dwingend wordt voorkomen. 

Een deel van die voorzieningen, zoals bovenwijkse infrastructuur, zal echter 

moeilijk aan de nieuwe wijk kunnen worden toegeschreven en dus ook niet door 

de bouwers van die wijk tot stand worden gebracht. In dat geval kunnen lokale 

overheden zelf gelden verzamelen om dergelijke infrastructuur aan te leggen, 

bijvoorbeeld uit de OZB. I
' In Nederland is het echter de gewoonte dat lagere over

heden voor dit type projecten aankloppen bij het Rijk. Dit gaat echter gepaard 

met allerlei vormen van rent-seeking die nadelig zijn voor een eerlijke selectie van 

projecten op basis van gedegen kosten-batenanalyse. Daarbij verstoort het een 

efficiënte aanleg. 

Blijven de voorzieningen over waarvan het belang ook de gemeentegrenzen over

stijgt. Gemeenten kunnen proberen dit type projecten in samenspraak tot stand 

te brengen, maar vaak zal dit tot afstemmingsproblemen leiden. Bij beslissingen 

over dit type collectieve goederen is de coördinerende rol met de bijbehorende 

schaalvoordelen van provincies en in laatste instantie de rijksoverheid nodig. 

Maar niet alles ... 

Dat het algemeen belang op lokaal niveau niet per se prioriteit heeft, blijkt bij

voorbeeld ook uit de vaststelling van de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen. 

In het verleden en nu nog worden aan de ene kant prijzen vaak te laag vastge. 

steld als cadeautje aan de eigen burgers, terwijl aan de andere kant de hand 

wordt opgehouden (rent-seeking) bij het Rijk om allerlei openbare voorzieningen 

gefinancierd te krijgen. Dit leidt tot een ongewenste herverdeling van gemeen

schapsgelden en verstoort bovendien de marktwerking. 

Ook lopen de publieke taken van lagere overheden het gevaar in het gedrang te 

komen door beleidsconcurrentie en vriendjespolitiek. Op het gebied van ruimte

lijke ordening is dat aan de orde van de dag, vanwege de dubbele pet die ge-
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meenten op hebben. De gemeente waakt enerzijds over de lokale ruimtelijke 

kwaliteit en heeft anderzijds via het grondbedrijf een groot financieel belang bij 

nieuwe woonwijken. Dit leidt vaak tot ongewenste belangenverstrengeling, deals 

met bevriende projectontwikkelaars, schemerigheid rond vergunningverstrek

king en grondtransacties. Dat is de reden dat er allerlei voorbeelden zijn aan te 

halen waarbij de gemeenten in het verleden niet in staat bleken de lokaal waar

devol geachte omgeving effectief tegen bebouwing te beschermen. Dit betekent 

echter niet dat die bescherming dan maar volledig aan het Rijk moet worden 

overgelaten, maar eerder dat de gemeente van die dubbele pet af moet. Aan een 

actieve rol voor gemeenten op de grondmarkt met de bijbehorende grote finan

ciële belangen moet echt een einde komen. Alleen dan kan de gemeente zich 

volledig concentreren op haar publieke taken, zonder daarbij in de verleiding te 

komen die ondergeschikt te maken aan financiële belangen. Bovendien zal dat 

de transparantie van de rol van de gemeenten en dus de mogelijkheden voor 

democratische controle ten goede komen. 

Om die reden is het ook onwenselijk dat lagere overheden verantwoordelijk wor

den voor een rechtvaardige verdeling van gemeenschapsgelden. Het ligt voor de 

hand om voor het afromen van het maatschappelijk surplus in de grondprijs een 

nieuw heffingsinstrument te ontwerpen." Maar als gemeenten dat nieuwe in

strument in handen krijgen, krijgen ze een nog groter financieel belang (dan nu 

al met de grondbedrijven) bij het bouwen van nieuwe huizen. Dat financiële 

belang conflicteert onherroepelijk met de publieke taken van de gemeenten. 

Bovendien lost afroming door gemeenten of provincies de onrechtvaardige ver

deling van gemeenschapsgeld niet op; een nog omvangrijker deel van het 'geld 

uit de grond' concentreert zich dan immers bij enkele gemeenten of provincies. 

Een gemeente als bijvoorbeeld Haarlemmermeer (onder de rook van Amsterdam) 

heeft veel mogelijkheden en ruimte voor nieuwbouw en wordt daar - als actieve 

speler op de grondmarkt - ook financieel beter van. Gemeenten toerusten met 

een nieuw heffingsinstrument om het surplus af te romen, zorgt ervoor dat een 

gemeente als Haarlemmermeer nog meer geld aan woningnieuwbouw kan ver

dienen. Daar staan bijvoorbeeld de gemeenten in de Hoekse Waard tegenover, 

die in de ongelukkige omstandigheid verkeren dat het Rijk bouwen in dat gebied 

volledig in de ban heeft gedaan. Een gemeente als Bernisse (bij Rotterdam) kan 

dus geen cent uit de grond halen, nu niet en nog steeds niet met een nieuw 

heffingsinstrument. Immers: als er geen grond van bestemming verandert, valt 

er niets af te romen. 

Er zit dan ook niets anders op dan de coördinatievoordelen van de rijksoverheid 

hier te benutten door het maatschappelijk surplus in de grond - van naar schat-
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Aan een actieve rol 

voor gemeenten op 

de grondmarkt met 

de bijbehorende 

grote financiële 

belangen moet echt 

een einde Immen. 

ting minstens f 3 miljard per jaar" - met een rijksheffing terug te geven aan de 

gemeenschap. Dat is economisch zuiverder omdat diezelfde rijksoverheid vaak 

de kosten van nieuwe natuur en grote infrastructuurprojecten op zich neemt, 

beide - net als het surplus in de grond - een direct gevolg van die nieuwe 

woningbouwlokaties. Kosten en baten komen zo dus bij elkaar te liggen wat een 

efficiënte aanwending bevordert. Maar bovenal zorgt een rijksheffing op de 

grond voor een rechtvaardiger verdeling van middelen: want waarom zou de 

belastingbetaler uit Bernisse moeten meebetalen aan de aankoop van nieuwe 

natuur of investeringen in infrastructuur ter compensatie of ten behoeve van 

een nieuwe woonwijk in Hoofddorp? 

Ook het veiligstellen van de benodigde sociale woningbouwproductie is bij lage

re overheden niet altijd in goede handen. Net als bij de huisvesting van asielzoe

kers zullen lokale gemeenschappen en dus lagere overheden de minima het lief

ste bij de buurgemeente zien. Dit zogenaamde NIMBY (Not in my backyard)-gedrag 

frustreert een maatschappelijk gewenste verdeling van sociale woningen over 

het land. Hier heeft het Rijk dus een coördinerende taak, bijvoorbeeld door 

gemeenten als Wassenaar te verplichten ook een deel van de sociale woning

bouwtaak op zich te nemen. 

Conclusie 

Samengevat lijkt het het meest doelmatig om het bouwen van huizen en kleine 

voorzieningen in de wijk over te laten aan concurrerende marktpartijen omdat 

die de wensen van de burgers het beste kennen. Lagere overheden moeten dan 

waken over de lokale ruimtelijke kwaliteit op basis van de wensen van lokale 

gemeenschappen. Een actieve rol en financieel belang van gemeenten op de 

grond- en woningmarkt is hiermee onverenigbaar. Voor een rechtvaardig, effi

ciënt en transparant ruimtelijk beleid moet de gemeente dus allereerst haar 

dubbele pet worden ontnomen. Voor het Rijk blijft dan over: het uitvaardigen 

van een strikt bouwverbod op waardevolle plekken van nationaal belang, de aan

leg van grote infrastructurele projecten om nieuwe en bestaande woon- en werk

lokaties optimaal bereikbaar te maken en te houden, een regiefunctie bij het 

verdelen van de sociale woningbouwopgave en last but not least het afromen van 

het enorme surplus op de grond- en woningmarkt. 

Drs. G.A. Marlet is Senior-onderzoeker bij NYFER, forum for economie research, en (mede-) 

auteur van onder andere: Het brein van Bolkestein (SUN, 1997), Grip op de grond (NYFER, 

1999) en De polder is niet paars (NYFER, 2000). 
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Noten 

1. NYFER, 1999: Grip op de grond, p. 20. 

2. VROM, 2001: Ruimte maken, ruimte delen, p. 261. 

3. Idem, p. 267. 

4. VROM, 2001: Op grond van nieuw beleid, p. 25. 

5. De Vijfde Nota stelt studie voor naar een zogenaamde open ruimteheffing, 

maar beoogt daarmee eerder het tegengaan van bebouwing van open ruimte 

dan het afromen van het maatschappelijk surplus in de grondprijs, 

p.103-106. 

6. Zie onder andere Brickley, 1997: Managerial economics and organizational 

architecture. 

7. Een extern effect doet zich voor als de voortbrenging van een product op een 

markt neveneffecten heeft op partijen die niet bij de transactie betrokken 

zijn. Omdat die neveneffecten niet in de prijs van het product tot uitdruk

king komen, houden de partijen die wel bij de transactie betrokken zijn er 

niet vanzelf rekening mee. De bouw van een huis kost bijvoorbeeld open 

ruimte: velen zullen dat als een verlies ervaren, maar dat verlies komt niet in 

de prijs van de bouwgrond tot uitdrukking. 

8. VROM, 2001: Ruimte maken, ruimte delen. 

9. CPB, 1999: De grondmarkt. Zie voor een poging om tot monetarisering van 

die open ruimte te komen: NYFER, 2001: De Zuiderzeelijn en de woningmarkt. 

10. NYFER, 1998: Geld uit de grond. Financiering van infrastructuur. 

11. VROM, 2001: Op grond van nieuw beleid. 

12. NYFER, 2000: Bereikbaarheid belast. 

13. NYFER, 1999: Grip op de grond. 

14. NYFER, 1999: Grip op de grond, p. 20. 
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Gemeentelijl< grondbeleid 

onmisbaar 
DRS. P.L.B.A. VAN GEEL 

In een reactie op het artikel 'Ruimte tussen markt en overheid' (zie hiervoor) 

blijkt Pieter van Geel de kritiek op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de 

Nota Grondbeleid van het kabinet te delen: er is inderdaad weinig samenhang 

te vinden tussen beide nota's. Van Geel is het echter niet eens met de oplossin

gen van Marlet. Hij vindt dat deze de markt een te grote rol wil geven en met 

name de lokale overheden een te kleine rol. Daarbij richt zijn kritiek zich heel 

in het bijzonder op de stelling van Marlet dat 'er echt een einde moet komen 

aan de actieve rol voor gemeenten op de grondmarkt'. Van Geel stelt daarte

genover dat het bezitten van grond, het lokale overheden nu juist mogelijk 

maakt om maatschappelijk doelen te bereiken. De dubbele rol in privaat- en 

publiekrechtelijke zin vereist wel maximale transparantie. Dat kan en moet 

goed geregeld worden. 

Overheden voeren grondbeleid als middel om maatschappelijk gewenste doelen 

te bereiken die anders niet, onvoldoende dan wel te traag van de grond komen. 

Het gaat daarbij om het realiseren van natuur, woningen voor bepaalde doel

groepen en bedrijven terreinen maar ook in algemene zin om het tot stand bren

gen van een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. 

Het lijkt daarom logisch dat de Vijfde Nota en de nota Grondbeleid in samen

hang gepresenteerd zijn. Marlet heeft gelijk met zijn constatering dat er inhou

delijk helaas echter weinig samenhang te vinden is. Het trauma van de Vierde 

Nota (eerst lokaties aanwijzen en daarna verbaasd zijn dat de markt allerlei stra

tegische grondposities inneemt) lag niet in het verschiet. Er worden immers in 

deze fase terecht geen concrete lokaties genoemd. Een mooi voorbeeld van slech

te afstemming vormt het concept van de stedelijke netwerken. Het is heel begrij

pelijk dat men deze optie kiest: het is een aantrekkelijk idee om wonen en wer

ken op een hoger niveau dan de individuele stad op elkaar af te stemmen. 

Daarbij hoort echter een regionaal grondbeleid met een regionale verevening 

van kosten en opbrengsten. En daarover wordt met geen woord gerept in de Nota 

Grondbeleid. 

Het grootste probleem van beide nota's is echter dat de sturingsfilosofie erg 

inconsequent is. En dat is in meer dossiers een achilleshiel van Paars gebleken. 

Zo kiest de Vijfde Nota decentrale sturing waar een zekere centrale regie nodig 

is (instrumentontwikkeling op het gebied van het grondbeleid, herstructurering) 

CDVI 

Metd, 

winst, 

overh 

mis. 
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Met de vermeende 

winsten van lokale 

overheden is niets 

mis. 

en centralistische sturing als dat volstrekt overbodig en contraproductief werkt 

(bij de vaststelling van de rode contouren). Hierbij heeft de PvdA-fractie haar zin 

gekregen die graag met "kaarten" wilde werken. Het is echter een illusie om te 

denken dat maatschappelijke processen via kaarten gestuurd kunnen worden. 

Ook de nota Grondbeleid is weinig vernieuwend en codificeert inderdaad zoals 

Marlet stelt een weinig spectaculair compromis tussen Neprom en de gemeenten 

via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Marlet wil enkele stappen verder gaan en doet in zijn artikel enkele suggesties 

voor een nieuwe rolverdeling tussen de overheden onderling en tussen overheid 

en markt. Hoewel ik onrecht doe aan zijn beschouwing is de kern van zijn 

betoog toch als volgt samen te vatten: de overheid moet: 

a) de publieke randvoorwaarden aangeven en waarborgen waarbinnen de 

(grond)markt kan functioneren; 
b) de negatieve gevolgen van marktwerking mitigeren (publieke voorzieningen 

veilig stellen, sociale woningbouw mogelijk maken); 

c) geen actieve rol op de grond- en woningmarkt vervullen; 

d) wel de overwinsten op grond op centraal niveau afromen. 

Kanttekeningen bij visie Marlet 

Natuurlijk past een rol en taakopvatting van een overheid die de spelregels vast

legt waarbinnen de samenleving kan functioneren prima in het christen-demo

cratisch gedachtegoed. Maar de randvoorwaarden die Marlet meegeeft (groene 

contouren vastleggen is voldoende dan doet de markt de rest waarbij de negatie

ve gevolgen wat bijgepoetst worden) zijn wel erg beperkt. Allereerst zijn er bij de 

keuze van bouwlokaties en bouwprogramma's nog veel meer maatschappelijke 

doelen te onderkennen dan alleen het beschermen van de natuur of de open 

ruimte. Zo is er ook een directe relatie tussen de herstructureringsopgave in 

bestaand stedelijk gebied en de nieuwbouw. Niet alleen in woningmarkttechni

sche en financiële zin maar ook bijvoorbeeld als het gaat om het nastreven van -

in sociaal opzicht - gemengde wijken. 

Dat er al jaren in relatie tot de marktvraag te weinig gebouwd wordt, heeft wei

nig met marktwerking te maken. Door de snelle toename van de welvaart is er 

een geweldige discrepantie ontstaan tussen de kwaliteit van de bestaande voor

raad en de woonwensen. Er is een groot tekort aan woningruimte, niet alleen in 

de centra van onze dorpen en steden, maar ook in groene woonmilieu's. Met 

nieuwbouw wordt jaarlijks maximaal 1 % aan de woningvoorraad toegevoegd. 

En het zal duidelijk zijn dat er met die 1 % slechts weinig te corrigeren valt. 

Meestal wordt daarbij overigens domweg de meest profijtelijke marktvraag 

gevolgd. Over langere periode zou dit tot enige marktconformiteit kunnen lei-

41 

;>-

'" ::; 
'" c-
~ 

c;-
c-
:;: 
""1 
c-
Z 
--; 
r' 

:: -
'" 
'" '" 0 
z 
0 

'" c-
r' .., 

I 
;; 

I 



« 

42 

" '" o 
z 
Cl 

" "" ~ 
"" 
Cl 

'Met het meer 

ruimte geven aan 

de marl<t kom je 

er niet.' 

-.11.1. 

den, maar dat is in beperkte mate het geval. 

Het echte probleem op de woningmarkt is dat wij de marktvraag onvoldoende 

inbedden in een strategische visie op wonen op de middellange termijn. Dat ver

eist slopen, verbouwen en nieuwbouw in onderlinge samenhang bekijken en het 

verrekenen en toerekenen van kosten en baten. Met het meer ruimte geven aan 

de markt kom je er niet. Er is een stevige toekomstvisie op het wonen vereist en 

een daar onderliggende filosofie hoe wij onze samenleving willen inrichten. Dit 

vereist een overheid die zelf weet wat zij wil en geen overheid die zich beperkt 

tot het zonder meer honoreren van initiatieven van particulieren. Wat de over

heid wel zal moeten afleren is zelf normatief te bepalen wat op de woningmarkt 

goed is voor de burgers. Een actieve rol van de lokale overheden op de woning

markt en de grondmarkt is daarom noodzakelijk. 

Natuurlijk is er iets voor te zeggen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de over

heid in een dubbele positie terechtkomt: dat zij enerzijds degene is die de spelre

gels bepaalt en anderzijds tevens speler op het veld zelf is. Er zit echter ook een 

andere kant aan. De lokale overheid wil maatschappelijke doelen realiseren. 

Daarbij is het bezitten van grond posities van cruciaal belang. Marlet verengt het 

vraagstuk tot de afroming van overwinsten en stelt daarbij dat dit veel beter 

door de centrale overheid kan geschieden. Maar deze winst is slechts een klein 

deeltje van het verhaal. Het gaat niet om "the joy of ownership". Dat zou een heel 

slechte drijfveer zijn. Het gaat erom dat met grond posities heel veel gestuurd 

kan worden in de keten van bouwen en wonen: van woningbouwprogramma's 

tot het verevenen van dure en goedkopere lokaties. 

Met de vermeende winsten van de lokale overheden is overigens niets mis. Bij 

velen bestaat de idee dat daarmee het wijk- en buurthuiswerk door de gemeen

ten wordt betaald. In werkelijkheid worden daarmee de onrendabele toppen in 

de exploitaties van moeilijke doch maatschappelijk gewenste ontwikkelingen 

verrekend. 

Als we zouden kiezen voor de benadering van Marlet moeten we heel andere in

strumenten ontwikkelen om dezelfde doelen te bereiken. Dan moet de overheid 

meer invloed krijgen op wat er gebouwd wordt. Ook zal er verevening via heffin

gen moeten komen tussen de gemakkelijk te ontwikkelen lokaties in het buiten

gebied en de dure moeilijke herstructureringslokaties in bestaand stedelijk 

gebied. Zolang instrumenten om dit te bereiken niet beschikbaar zijn, is een ge

meentelijk grondbedrijf onmisbaar. Overigens niet alleen op gemeentelijke ni

veau, maar ook op provinciaal niveau is een actief grondbeleid noodzakelijk. De 

dubbele rol van de overheden in privaat- en publiekrechtelijke zin vereist echter 

wel maximale transparantie. Dat moet en kan goed geregeld worden, beginnend 

met de interne ambtelijke organisatie en eindigend bij de gemeenteraad die hel

dere spelregels aan het college van B en W kan opleggen voor het acteren op de 
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de overheden in 
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grondmarkt. 

Blijft over de interessante discussie over het afromen van overwinsten. of zoals 

Marlet stelt: "Het enorme surplus op de grond en woningmarkt". De kern is 

natuurlijk dat louter door de wijziging van de bestemming plotseling veel waar

de toevalt aan de eigenaar van de grond. Dat is niet helemaal logisch. De kern 

zou moeten zijn dat als door overheidshandelen de waarde van particulier bezit 

vermindert dat vergoed zou moeten worden en dat bij waardetoevoeging dat 

gedeeltelijk afgeroomd zou moeten worden. Technisch is dat nog buitengewoon 

lastig uit te voeren, maar via gematigde forfaitaire vergoedingen en heffingen 

kan een rechtvaardige verdeling van lasten en lusten wel tot stand gebracht wor

den. 

De open ruimteheffing is een ander verhaal. Indien dit instrument bedoeld 

wordt, om als aanvulling op het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium, de aan

maak van nieuwe ruimte duurder te maken, zodat nog verantwoorder omgegaan 

wordt met de schaarse ruimte, dan is er iets voor te zeggen. Maar ik wil er ook 

nadrukkelijk kantekeningen bij plaatsen. Het gevolg is wel dat de min of meer 

toevallige bewoner op die plek de hogere kosten moet betalen, terwijl het uitein

delijk een algemene afWeging van de gemeente is geweest waar, waarom en wat 

gebouwd werd. Als er al aan dit instrument gedacht wordt, dan zou de uitwer

king zodanig moeten zijn dat de lasten over de gemeenschap als geheel gespreid 

worden. Een aantrekkelijker instrument zou kunnen zijn het verrekenen van 

alle kosten voor het in gebruik nemen van buitengebied, volgens het principe 

dat de vervuiler betaalt. Die vervuiler is dan de lokale overheid en niet de toeval

lige individuele bewoner. 

Samengevat: De overheid zal op het gebied van bouwen en wonen een grote rol 

moeten blijven vervullen. Marktwerking moet gebruikt worden binnen de strate

gische doelstellingen van de overheid. En daar hoort tot nader order een grote 

maar wel transparante rol weggelegd te zijn voor de gemeentelijke grondbedrij

ven. 

Pieter van Geel is lid Gedeputeerde Staten Noord Brabant en kandidaat-Tweede Kamerlid 

voor het CDA. 
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[BEZINNING] 

"God sterft niet uit, als wij ophouden in God 
te geloven, maar wij houden op te leven, als 
we niet meer verlicht worden door die dage
lijkse, wonderlijke ervaring van de levens
bron, die alle begrip te boven gaat." 

Dag Hammarskjöld, Markings (Faber & 

Faber, London 1997, 32-33) 

Politiek is gericht op macht en invloed: kiezers 

werven, wetten maken die voor allen gelden. De 

samenleving leefbaar maken. Maar eigenlijk zou

den we aan de andere kant moeten beginnen: 

daar waar nog geen macht is. Waar mensen 

snakken naar respect, naar gemeenschap, naar 

liefde, naar gelijkwaardigheid, naar waardigheid 

als zodanig. 
En vooral: naar zin, naar geluk. Waar ze leven 

van de passie voor het mogelijk goede. En uitein

delijk van een bron-ervaring: te mogen leven, 

gedragen te worden, verlicht te zijn. Gelovigen 

van alle gezindten verbinden daaraan de naam 

van God. 

Er is zelden sprake van die bronervaring van de 

levensgave of van het goddelijke licht dat ons 
draagt in politieke partijtaal. Iedereen hobbelt 

mee in het heersende vertoog van de instrumente-

Ie rationaliteit, en dan met name nog de economi

sche aspecten daarvan: hoe verdelen we de 

schaarste, hoe bereiken we nog groter profijt of 

hoe voorkomen we nog grotere schade. 

Maar wijst die bronervaring, waarnaar 

Hammarskjöld verwijst, niet op een fundamenteel 

andere, hermeneutische rationaliteit: hoe we ons 

leven willen leven, welke prioriteiten we stellen, 

aan wie we aandacht willen geven, met wie we 

onze ervaringen willen delen, wie er buiten de 

boot vallen van onze systemen, waarom veel van 

onze systemen niet naar behoren werken? 
Zouden dat soort vragen de politiek niet dichter 

brengen bij haar bron: de polis, de stad der men

sen, leefbaar te maken? 

Anton Houtepen 
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Ter introductie Volgens veel commentatoren was het aftreden van 

het kabinet Kok 'een symbolische daad'. Hierachter gingen echter twee bijna 

tegenovergestelde interpretaties schuil. Sommigen vonden het aftreden 

symbolisch, omdat het bedoeld was als zeer betekenisvolle handeling. Aan 

binnen- en buitenland werd op deze manier onder andere te kennen gege

ven dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid nam voor het 

drama in Srebrenica. Derhalve was het aftreden een 'positief (te waarde-

ren) symbool'. Anderen zagen het aftreden nu juist als als 'symbolisch' in 

negatieve zin: het zou niks voorstellen, omdat er nauwelijks een offer 

was gebracht (het kabinet wa toch bijn demissionair). De betiteling 

'symbolisch' betekende bij deze critici on eveer hetzelfde als in de uit

drukking 'een symbolisch bedrag': een gebaar dat je vrijwel niks kost. 

Uit de twee verschillende oordelen over het aftreden kan niet alleen 

geleerd worden dat politiek en symboliek nauw samenhangen, maar 

ook dat de kwalificatie 'symbolisch' een Januskop heeft. Daarover 

gaan de grote artikelen in dit nummer. In de politiek worden niet 

alleen 'symbolische daden' v rricht, maar wordt ook 'symboolwetge-

ving' tot stand gebracht. Geen politiek zonder symboliek! Bart van 

Klink - auteur van het boek over De wet als symbool- geeft een 

behulpzame rechtssociologische begripsbepaling van symboolwet-

geving. In de rest van het nummer vindt u twee artikelen die de 

kwalificatie 'symbolisch' toepassen op de nieuwe Vreemdelingen-

wet, en dan met name op de ontbrekende sluitsteen, een terug-

keerbeleid. Herweijer en Heininge laten zien dat het terugkeerbe-

leid van paars vooral negatief-symbolisch was: ondanks de grote 

woorden van de VVD is er heel erg weinig gebeurd. Wat is de 

paarse praktijk? Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten na 28 

dagen gewoonweg op straat worden gezet. In het interview in-

terpreteert Van der Leun deze wettelijke verplichting als een 

symptomatisch onderdeel van een symboolwet waarmee politi-

ci aan kiezers, en al diegenen die erover zouden denken hier-

heen te komen, de boodschap willen overbrengen dat Neder-

land erg streng is. Aan die boodschap wordt alles en iedereen 

ondergeschikt gemaakt. De stelling van Van der Leun is dat 

vreemdelingenbeleid niet alleen maar symbolisch mag zijn. 

De Binnenhofretoriek van uitzetten en uitsluiten stuit haars 

inziens op gemeentelijk niveau op humanitaire, professio-

nele en praktische grenzen 

Thijs lansen 

redactiesecretaris 



I , I I \ .1..-------------- -

CDV 
• 
In gesprel< 

over 
illegalen 

Door Thijs l ansen 

en Bertine Wessels 

'Burgemeester Deetman van Den Haag', zo lazen we in de 
Volkskrant van 10 april, 'heeft een groep uitgeprocedeerde 
asielzoekers, die al een kleine week bivakkeerde in het 
Haagse stadhuis, duidelijk te kennen gegeven dat ze het 
land uit moesten en niet langer op opvang en andere voor
ziening hoefden te rekenen'. In hetzelfde krantenartikeltje 
zegt Deetman dat hij de harde boodschap met pijn in zijn 
hart had overgebracht. 'Als moeders met kinderen bij je ko
men en die kinderen praten ook nog Nederlands, dan zitje 
daar niet als een blok beton. Dan denk ik, waar zijn we mee 
bezig? Maar ik heb ze niets te bieden. En valse hoop wil ik 
niet geven'. Volgens het landelijke beleid, door achtereenvol
gende kabinetten uitgestippeld en Kamerbreed gedragen, 
hebben uitgeprocedeerde asielzoekers niets meer te zoeken 
in Nederland. Asielzoekers die het land uit moeten, krijgen 
28 dagen de tijd om allerlei voorbereidingen voor de reis te 
treffen, worden daarna uit hun huis gezet en moeten ver
trekken (Vreemdelingenwet 2000). Zoals bekend, willen ve
len - om verschillende redenen - Nederland helemaal niet 
verlaten en kloppen aan bij de gemeente: 'Is er misschien 
toch nog ergens onderdak voor ons?' Zo zijn er in Leiden en 
Den Haag naar schatting 1300 migranten zonder verblijfs-
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vergunning (geregistreerd door politie en vreemdelingendienst). 
In 1998 werd het aantal illegalen in de vier grote steden geschat 
op ongeveer 40.000. Nu mensen gewoonweg op straat worden ge
zet, worden de effecten van de nieuwe wet steeds zichtbaarder. 
Gemeentebestuurders zoals Deetman komen hiermee voor moei
lijke dilemma's te staan. Waarvoor kies je: voor barmhartigheid of 
het landelijke overheidsbeleid? Veel gemeenten voelen zich toch 
vaak genoodzaakt om iets te organiseren voor schrijnende geval
len en doen een beroep op allerlei soorten plaatselijke opvang. 
Dat kan een particulier initiatief zijn, maar soms wordt de op
vang door de gemeenten zelfs gesubsidieerd. Op 10 april jl. ver
scheen een onderzoek naar dit soort vangnetten in Den Haag en 
Leiden, geïnitieerd door het Haags Sociaal Beraad. Aangevoerd 
door prof. dr. Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit) en dr. 
Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) brachten dr. Jan Vos 
(KPMG) en de junior-onderzoekers Kat ja Rusinovic, Tiziana Chessa 
en Afke Weltevrede de situatie in kaart. CDV sprak met Joanne 
van der Leun naar aanleiding van het eindrapport Nieuwe vangnet
ten in de samenleving. Over problemen en dilemma's in de opvang van 
kwetsbare groepen. 

CDV: Waarom zijn er instanties die 'illega

len' toch nog hulp bieden? 

VAN DER LEUN: Diverse motieven kunnen 

hieraan ten grondslag liggen. De meest 

voorkomende overwegingen zijn van hu

manitaire. professionele en instrumentele 

aard. Bij humanitaire overwegingen komt 

de hulp voort uit sociale normen van me

dedogen. solidariteit en humaniteit. 

Professionele overwegingen hangen sa

men met een specifieke beroepsethiek. 

Deze laat men (bijvoorbeeld in de gezond

heidszorg) vaak zwaarder wegen dan ie

mands verblijfsstatus ofverzekeringsnum

mer. Daarbij komt dat sinds de invoering 

van de Koppelingswet illegalen niet uitge-

sloten mogen worden van medische zorg 

en gemaakte medische kosten kunnen 

worden gedeclareerd. Saillant is echter 

dat ook vóór invoering van de Koppelings

wet al veel hulpverleners medische zorg 

verleenden aan vreemdelingen zonder ver

blijfsstatus. Evenmin als medische hulp. 

mag onderwijs aan illegale kinderen en 

jongeren (tot achttien jaar) geweigerd wor

den. De instrumentele overwegingen - het 

derde motief - hebben vaak te maken met 

het algemeen belang. Denk bijvoorbeeld 

aan handhaving van de openbare orde en 

volksgezondheid en de angst dat de 

vreemdelingen zullen vervallen in crimi

nele activiteiten. 
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CDV: Uit wat voor soort instellingen be- tus. Hulp wordt geboden op de terreinen 

staan die nieuwe vangnetten? van onderwijs, gezondheidszorg, huisves-

ting, praktische hulpverlening en andere 

VAN DER LEUN: Het gaat om kerkelijke instel- zaken. De opvang die geboden wordt, is 

lingen, actiegroepen, individuen en pro- echter vaak beperkt. Daarom kun je het 

fessionals. Zij bieden hulp, omdat zij zich beste spreken van een relatieflosgeknoopt 

daartoe geroepen voelen op basis van hu- netwerk van voorzieningen. Belangrijk 

manitaire en religieuze overwegingen. voor veel organisaties is daarbij de samen-

Gefinancierd worden zij uit particuliere 

gelden - het grootste deel - en bijdragen 

van gemeenten. De precieze bronnen en 

verhoudingen tussen beide soorten bron

nen is lastig aan te geven. Alleen al in Den 

Haag zijn 25 van dergelijke organisaties 

betrokken bij enige vorm van opvang voor 

vreemdelingen zonder geldige verblijfssta-

werking met anderen. Door van elkaars 

bestaan op de hoogte te zijn en in sommi

ge gevallen (nauw) samen te werken, kun

nen veel organisaties op verschillende ter

reinen doorverwijzen naar andere instel

lingen en initiatieven en zo aan de hulp

vraag voldoen of de druk op de eigen orga

nisatie beperken. 
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CDV: In het onderzoeksrapport stelt u dat 

het losgeknoopte netwerk geen aanzui

gende werking heeft. Waarop baseert u 

die stelling? 

VAN DER LEUN: Wij denken dat het geen 

aanzuigende werking heeft, omdat deze 

vormen van opvang beschikken over 

beperkte financiële middelen; bovendien 

onderschrijven de mensen die wij hebben 

gesproken in het algemeen de nieuwe 

Vreemdelingenwet. Ze selecteren mensen: 

ze ontfermen zich vooral over heel schrij

nende gevallen en over gevallen die nog 

juridisch perspectief hebben. Het nadeel 

van het laatste kan wel enigszins zijn dat 

je mensen dan aan het procederen houdt. 

Overigens klopt van alle illegalen die in 

Den Haag en Leiden rondlopen maar een 

klein deel aan. Vervolgens wordt daaruit 

ook nog een selectie gemaakt. Daarnaast 

motiveert het particulier initiatief ook 

mensen om terug te gaan. 

CDV: Acht u het juist of onjuist dat het 

particulier initiatief deze vangnettaak op 

zich neemt? De Raad van Kerken stelt dat 

men het 'onder protest' doet. omdat het 

eigenlijk de taak van de overheid is. 

VAN DER LEUN: Ik heb daarop niet een een

duidig antwoord. Ik vind dat de overheid 

de oude gevallen - van voor de nieuwe 

Vreemdelingenwet - een specifiek pardon 

zou moeten geven. Deze mensen hebben 

de kans gekregen om jaren te procederen 

en hebben vaak kinderen die allang inge

burgerd zijn. Het gaat daarbij om duizen

den mensen. Ik onderschrijf in principe 

de noodzaak van een restrictief vreemde

lingenbeleid, maar ik vind dat miskend 

wordt dat er altijd moeilijke gevallen zul

len blijven. Daarom moeten gemeenten 

armslag krijgen om een losgeknoopt vang

net in stand te houden. Daarvoor zou de 

landelijke overheid wat geld moeten uit

trekken. Voor die moeilijke gevallen is te 

weinig oog. Men fIXeert zich teveel op de 

symbolische kant van het Vreemdelingen

beleid. Daarmee bedoel ik dat men met de 

wet vooral naar kiezers en andere vreem

delingen de boodschap wil uitzenden dat 

Ne-derland heel erg streng is. Aan die 

boodschap wordt alles en iedereen onder

geschikt gemaakt. Mijn stelling is dat het 

Vreemdelingenbeleid niet alleen maar 

symbolisch mag zijn. Verantwoordelijke 

politici moeten zich realiseren dat toela

ting. terugkeer en uitzetting nooit slui

tend zullen kunnen worden. Iemand als 

VVD-kamerlid Kamp wil opvang door ge

meenten verbieden. Dat is erg kortzichtig. 

Je hebt dat losgeknoopte vangnet nodig 

en dat mag ook best erkend worden. Nu 

voelen veel van dergelijke initiatieven zich 

gedwongen tot handelen. terwijl het werk 

niet wordt erkend. 

Bovendien moet ingezien worden dat het 

hier gaat om een afweging van verschil

lende belangen: volksgezondheidsbelan

gen, belangen van openbare orde en hu

manitaire belangen. Het lijkt mij een taak 

van de politiek om die verschillende be

langen in het oog te houden en deze niet 

volstrekt ondergeschikt te maken aan de 

symbolische duidelijkheid. Zeker is dat de 

Binnenhofretoriek van uitzetten en uit

sluiten nu men op gemeentelijk niveau 

stuit op humanitaire, professionele en 

praktische grenzen. 



CDV: Vindt u de nieuwe Vreemdelingen

wet een verbetering? 

VAN DER LEUN: Ook ik onderschrijf de nood

zaak van een restrictief beleid. De uit

gangspunten van de nieuwe wet zijn niet 

slecht. Ik deel de doelstellingen 'meer dui

delijkheid' en 'snellere procedures'. Ik 

constateer echter dat de procedures nog 

even traag verlopen als jaren geleden. De 

wet is een goede basis voor verbetering, 

maar nog steeds kampen de uitvoerende 

instellingen met grote problemen. Daar 

zit onverminderd de bottleneck. Nu er min

der asielzoekers aankloppen, valt te ho

pen dat de doelstellingen beter gehaald 

zullen worden. Ondertussen worden uit

geprocedeerden gewoon op straat gezet, 

zonder dat daarvoor ook maar iets gere

geld wordt. Het is pappen en nathouden. 

Er is geen sluitsteen: geen behoorlijk te

rugkeerbeleid of zelfs uitzettingsbeleid. 

Daarom nemen nu gemeenten en particu

lier initiatief hun verantwoordelijkheid, 

zij het onder protest. Het probleem op lo

kaal niveau wordt steeds groter. Om dat 

duidelijk te maken zou het helemaal niet 

gek zijn wanneer gemeenten en particu

lier initiatief eens een poosje niks zouden 

doen. Ik zou mij goed kunnen voorstellen 

dat de Vereniging van Nederlandse Ge

meenten de verantwoordelijkheid gewoon

weg teruggeeft aan de landelijke overheid. 

Helemaal niks doen is waarschijnlijk niet 

realiseerbaar, maar het zou goed zijn als 

signaal. Iedereen zou zich dan rotschrik

ken. 

CDV: Hoe moet een sluitsteen van de 

Vreemdelingenwet eruit komen te zien? 

VAN DER LEUN: De tot nu toe spaarzaam 

gedane pogingen zijn geen succes geweest. 

Het Vertrekcentrum Ter Apel kostte veel 

geld, maar het resultaat was pover. De 

strenge variant van opsluiten en onder 

dwang uitzetten waar verschillende grote 

politieke partijen aan denken, zal weinig 

opleveren. Nederland moet zich aan inter

nationale verdragen houden en heeft te 

maken met eisen van rechtsbescherming. 

De rechter laat illegalen vaak al weer vrij 

nadat een 'redelijke termijn' is verstreken. 

En men moet niet onderschatten hoever 

mensen gaan om hier te kunnen blijven. 

Er zal veel verzet komen tegen het uitzet

ten onder stevige dwang en hoe harder de 

dwang hoe groter de prikkel om de identi

teit nog minder snel prijs te geven. In ons 

rapport wijzen wij op de praktische wijs

heid van lokale initiatieven. Daar worden 

cursussen gegeven, gesprekken gevoerd of 

wordt er wat geld gegeven. Steuntjes die 

mensen over de streep kunnen halen om 

zonder gezichtsverlies toch terug te keren. 

Zo krijgen illegalen die binnen de afdeling 

'Terugkeer' van de Willem II-gevangenis 

in Tilburg niet-strafrechtelijk vastzitten 

cursussen (opgezet in samenwerking met 

het ROC) om de arbeidskansen in eigen 

land te vergroten. Daarnaast worden ook 

andere individuele methoden gebruikt 

om terugkeer mogelijk te maken, bijvoor

beeld door het bekostigen van zaken die 

relevant zijn voor een succes-volle rentree 

op de arbeidsmarkt in het land van her

komst. De bedragen die met dit soort pro

jecten gemoeid zijn, zo blijkt uit ervarin

gen binnen de Willem II-gevangenis, zijn 

relatief beperkt. Het is van belang dat het 

huidige netwerk van vrijwilligers en aan

wezige expertise wordt benut voor terug-
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keerbeleid. Dit netwerk is immers in staat 

gebleken een vertrouwensrelatie te kun

nen opbouwen met vreemdelingen. die de 

optie van terugkeer makkelijker mogelijk 

kan maken. Volledige medewerking van 

de vreemdeling in kwestie - vooral ten 

aanzien van identiteitsbepaling - is een 

vereiste. Tenslotte kan ook worden ge

dacht aan nauwere samenwerking tussen 

lokale asielcentra en de nieuwe vangnet

organisaties op lokaal niveau. 

CDV: Het dossier inzake de uitgeproce

deerde asielzoekers vertoont alle kenmer

ken van een verlegenheidsdossier. 

VAN DER LEUN: Ja. er is geen ideale oplos

sing. Opvallend is dat Nederland - in ver

gelijking met andere Europese landen -

sinds de zeventiger jaren heel weinig naar 

legalisering voor specifieke groepen grijpt. 

Ook dat instrument kan echter niet in de 

kast blijven liggen. Er moet een bredere 

variëteit aan instrumenten worden inge

zet. Doen we dat niet dan zal het pro

bleem steeds groter worden. 

Ik vraag me wel afwelk probleem en 

waarom groter: uitgeprocedeerden? Maar 

als de nieuwe wet sneller werkt en minder 

procedures uitlokt. dan is het toch rede

lijk om ook uit te zetten. Hebben we het 

hier niet over het pijnlijke. maar tijdelijke 

gevolg van de oude manier van werken? 

K. Rusinovic, J.P. van der Leun, T. Chessa, A.M. 

Weltevrede, G. Engbersen & J. Vos, (2002), Nieu

we vangnetten in de samenleving. Over proble

men en dilemma's in de opvang van kwetsbare 

groepen. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-19-2. 

{te bestellen via risbo.eur.nl] 
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Symboolwetgeving. Een rechts

sociologische begripsbepaling 
DR. B.M.]. VAN KLINK 

Een goede manier om een wet of een wetsvoorstel te diskwalificeren, is deze 

aan te duiden als 'symboolwetgeving'. In het gangbare juridische en politieke 

taalgebruik doelt men dan gewoonlijk op wetgeving die nauwelijks effectueer

baar lijkt te zijn. Zo concludeerden bijvoorbeeld de sociologen Engbersen en 

van der Leun (1999) in een uitvoerige analyse van de praktijk van het illegalen

beleid dat dit in veel Europese landen vooral 'een symbolisch beleid' is voor 

een onoplosbaar probleem: 'de situatie is ontstaan van enerzijds een zeer res

trictiefwettelijk kader, vocaal begeleid door gespierde uitspraken van politici 

over het weren van illegale vreemdelingen, en anderzijds een omvangrijke 

gedoogpraktijk die het verblijf van illegale vreemdelingen mede mogelijk 

maakt" (zie ook elders in dit nummer het verslag van conferentie Haags So

ciaal Beraad). De kwalificatie 'symboolwetgeving' wordt vaak gebruikt en lijkt 

allerlei verschillende betekenissen te hebben. Bart van Klink schept in een sys

tematisch overzicht helderheid in al die mogelijke betekenissen en beant

woordt de vraag hoe kwalijk symboolwetgeving eigenlijk is. 

'" Regelmatig worden wetten of wetsvoorstellen afgedaan als 'symboolwetgeving'. 

o Zo werden de wettelijke voorschriften voor brandveilige kleding, die het kabinet 

medio vorig jaar voorbereidde in reactie op de ramp in Volendam, door de kle

dingbranche tot symboolwetgeving bestempeld. Het kabinet stelde - in navol

ging van strenge Amerikaanse wetgeving - voor, kleding te verbieden die in 

brand vliegt nadat deze een seconde in vuur is gehouden. Een woordvoerder van 

de kledingbranche reageerde sceptisch: "Als kleding twee seconden in vuur 

wordt gehouden en in brand raakt, mag het wél worden verkocht. Ter vergelij

king: de brand in de Volendamse bar duurde enkele minuten.'" Het voorstel van 

het CDA om het recht op veiligheid in de Grondwet op te nemen, werd eveneens 

symbolisch uitgelegd, omdat het de overheid tot weinig zou verplichten.' Ook de 

verschillende wettelijke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme die recen

telijk zijn geopperd, zoals het strafrechtelijk verbod op het aanzetten tot haat, 

worden wel als symboolwetgeving beschouwd. Andere maatregelen zouden meer 

effectief zijn, bijvoorbeeld het terugzenden van fanatieke imams naar hun land 

van herkomst" De tendens bestaat om elke niet- of nauwelijks effectueerbare wet 

enkel en alleen op grond van haar (veronderstelde) ineffectiviteit te karakterise

ren als een symboolwet. 

9 
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'De misleidende sug

gestie die van een 

dergelijk gebroik 

van de kwalificatie 

'symboolwetgeving' 

uitgaat, is dat een 

symboolwet geen 

enkele praktische 

relevantie heeft.· 

having ervan. In geval van een symboolwet blijft een dergelijke inspanning ach

terwege. Die is ook niet nodig. want de werkzaamheid van symboolwetten is 

onafhankelijk van de manier waarop en de mate waarin deze worden afgedwon

gen. Een symboolwet dient er voornamelijk toe sociale idealen publiekelijk te 

symboliseren en daardoor macht uit te oefenen.' 

Er is dus sprake van symboolwetgeving, wanneer een wet wordt uitgevaardigd 

met de (veronderstelde) bedoeling te functioneren als een symbool. Een symbool 

dient hierbij. in semiotische termen, te worden opgevat als een connotatief 

teken: het gaat om een bestaand teken - in dit geval een wet - dat fungeert als 

een uitdrukking voor een nieuwe inhoud, en dat op zijn beurt weer dienst kan 

doen als een uitdrukking voor weer een nieuwe inhoud enzovoorts.'· Een natio

nale vlag is een symbool in deze zin, omdat zij niet alleen een stuk gekleurde 

stof is. maar ook en vooral een staat en zijn waarden representeert. Wanneer een 

wet als een symbool wordt gezien. betekent zij ook iets anders en iets meer dan 

op het eerste gezicht lijkt. Kindermann stelt dat de wetgever erop is gericht. "mit 

seinem Gesetz ein 'Zeichen' aufzurichten, dessen Bedeutung weit über die in ihm statuier

ten Handlungspflichten hinausgeht."" 

Een wet kan worden beschouwd als een verzameling van rechtsnormen waarin 

een gebod. verbod. vrijstelling en/of toestemming ten aanzien van bepaalde 

gedragingen is neergelegd (materiële bepalingen). die ondersteund wordt door 

bepalingen om de naleving van die normen te waarborgen. bijvoorbeeld door 

middel van sancties. Over het algemeen gaat men er vanuit dat de wetgever 

enkel of voornamelijk die gedragingen wil afdwingen die expliciet in de materië

le bepalingen zijn vastgelegd. opdat een bepaalde achterliggende doelstelling -

vaak van sociale of economische aard - wordt bereikt. Deze duiding beperkt zich 

tot de zgn. primaire betekenislaag van een wet, dat wil zeggen de betekenis die 

de materiële bepalingen en de bepalingen ter handhaving en sanctionering 

waaruit de wet is opgebouwd, op het eerste gezicht lijken te hebben, ofwel de 

'letterlijke' betekenis. 

Een dergelijke interpretatie voldoet echter niet. wanneer er sprake is van sym

boolwetgeving. In dat geval wordt gepoogd. aan de eerste betekenislaag een 

tweede toe te voegen, de secundaire betekenislaag. Het belangrijkste doel van de 

symboolwetgever bestaat eruit een verzameling van normen vast te leggen, die 

een semantische meerwaarde krijgt voor de samenleving in haar geheel ofvoor 

bepaalde groepen hieruit. De wet moet met andere woorden in die samenleving 

gaan functioneren als een symbool. De secundaire betekenis die een symboolwet 

krijgt, verdringt grotendeels de 'eigenlijke' of ogenschijnlijke betekenis van die 

wet. Dat houdt dus in dat het hierbij niet (primair) gaat om het afdwingen van 

bepaalde gedragsnormen en daardoor het bereiken van de hieraan ten grondslag 

liggende doelste1ling(en), maar veeleer om de expressie van 'hogere', in de zin 

11 

V> .. 
3: 
Ol 

o 
o ... 
:;: 
"' ... 
Cl 

"' < 
z 
Cl 



12 

> ,. 
-l 

X 

'" 
'" -< 
3: 

'" o 
o ... 
~ 
m 
-l 
C'I 
m 
< 
Z 
C'I 

'De waarden waar

aan een symboolwet 

uitdrukking geeft, 

kunnen zeer uiteen

lopend van aard zijn 

en hoeven ook niet 

voor elke groep in 

de samenleving 

dezelfde te zijn: 

van geestelijke, waarden, die ten dienste staat van een of meerdere politieke doe

len, zoals het bezweren van een maatschappelijk conflict. De waarden waaraan 

een symboolwet uitdrukking geeft, kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn en 

hoeven ook niet voor elke groep in de samenleving dezelfde te zijn. De symbool

wet is fundamenteel meerduidig en de uiteindelijke betekenis ervan kan niet 

worden bepaald . 

Een voorbeeld uit de Nederlandse wetsgeschiedenis kan worden ontleend aan 

het onderzoek dat Aalders heeft verricht naar het functioneren van de Hinder

wet, die in 1875 is uitgevaardigd en, na verschillende keren gewijzigd te zijn, 

begin 1993 is vervangen door de Wet milieubeheer. Op letterlijk niveau kan de 

Hinderwet worden opgevat als een serie maatregelen ter bestrijding van gevaar, 

schade of hinder voor de omgeving van inrichtingen waaraan een vergunnings

plicht is opgelegd. Tijdens de wijziging van de wet in 1981 bleek echter dat aan 

deze primaire betekenis verschillende symbolische duidingen werden toege

voegd. Er stonden bij de totstandkoming ervan twee ongelijkwaardige belangen

groepen tegenover elkaar: de sterke industrielobby aan de ene kant en de relatief 

zwakke milieubeweging aan de andere kant. De wetgever zag zich omwille van 

de sociale orde gedwongen een compromis tussen beide belangengroepen te 

slechten, waarbij de milieubeweging de norm kreeg en de industrie de praktijk. 

De regels werden dus wel aangescherpt, maar feitelijk veranderde er weinig of 

niets in het beleid ten aanzien van hinder. Beide groepen zagen aanvankelijk de 

Hinderwet als een symbool voor de superioriteit van hun eigen ideeën: "De wet 

kan door beide belangengroepen bij wijze van 'vlagvertoon' worden gehanteerd, 

als blijk van het zegevieren van [het] eigen waarden- en normenstelsel."" Toen 

echter de milieubeweging ging inzien dat het symboolkarakter van de Hinder

wet de instrumentaliteit ervan blokkeerde, kreeg de wet voor haar een nieuwe 

betekenis. De Hinderwet werd een symbool voor het bedrog van de wetgever, die 

de milieubeweging slechts een 'fopspeen' had geboden. 

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, kunnen de verschillende betrokkenen bij het pro

ces van wetgeving, een symboolwet op nogal uiteenlopende wijzen uitleggen. 

Het rechtssociologische onderzoek naar symboolwetgeving is voornamelijk 

gericht op de door de wetgever beoogde betekenis op het moment dat een wet 

wordt afgekondigd.13 

Aalders maakt aannemelijk dat de Hinderwet symbolisch bedoeld is, zowel tij

dens de totstandkoming in 1875 als bij latere wijzingen in 1952 en 1981. Het 

ging de wetgever dus nauwelijks om de handelingsverplichtingen die in de wet 

vastgelegd werden (de primaire betekenislaag), maar vooral om de symbolische 

waarde van die vastlegging (de secundaire betekenislaag). De achterliggende 

doelstelling hierbij was het afwenden van sociale onrust die een te rigide uitvoe

ring en handhaving van de normen uit de wet mogelijk met zich zouden bren

gen. Uit dit voorbeeld komt ook naar voren dat een symboolwet - vanuit het per-
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spectiefvan de wetgever gezien - wel degelijk effectief kan zijn. De Hinderwet is 

effectief te noemen. wanneer het compromis dat zij tussen de beide rivaliseren

de partijen tot stand heeft gebracht inderdaad leidt tot bestendiging van de 

openbare orde. 

Identificatie van symbool wetgeving 

Hoe kan nu worden vastgesteld dat we in een concreet geval te maken hebben 

met symboolwetgeving? Deze kwestie betreft de identificatie van symboolwetge

ving. In de rechtssociologische literatum over symboolwetgeving worden twee 

soorten van identificatiecriteria gehanteerd: semantische en pragmatische crite

ria. 

Semantische criteria hebben te maken met de tekst van de wet. In een symbool

wet bestaat er allereerst een discrepantie tussen de materiële bepalingen uit de 

wet en de bepalingen ter handhaving en sanctionering die - naar het oordeel 

van de beoordelaar - redelijkerwijs vermeden had kunnen worden. Dit is het dis

crepantiecriterium. De wetgever belooft aan de ene kant maatschappelijke ver

anderingen. maar laat aan de andere kant opzettelijk na afdoende maatregelen 

te treffen om die veranderingen te bewerkstelligen. waardoor naar alle waar

schijnlijkheid alles bij het oude zal blijven. Vilhelm Aubert kwalificeert op grond 

van dit criterium de Noorse Wet op het huishoudelijk personeel uit 1948 als een 

vorm van symboolwetgeving. Volgens de wetgever was de wet bedoeld om de 

relatief zwakke rechtspositie van het huishoudelijk personeel in Noorwegen te 

verbeteren. Tegelijkertijd werd in de wet een dusdanig zwak handhavings- en 

sanctiesysteem opgenomen dat aan deze intentie ernstig getwijfeld mocht wor

den (zie verder hieronder)." 

Een criterium dat Aubert vervolgens hanteert. is het zgn. ontoegankelijkheidscri

terium. Dit criterium houdt het volgende in: de boodschap die de wetgever pre

tendeert te willen overdragen. kan haar ontvangers niet bereiken. eenvoudigweg 

omdat ze geschreven is in een de betrokkenen onbegrijpelijke code. Uit de wets

geschiedenis blijkt dat de Wet op het huishoudelijk personeel vooral bedoeld is 

als een leidraad voor een publiek van leken. in concreto voor huisvrouwen en hun 

dienstboden. De wet is echter geschreven in het traditionele juridische jargon. 

dat enkel geschikt is als communicatiemiddel tussen juristen onderling. Daarbij 

voorziet de wet ook niet in een bemiddelende juridische instantie die de wet in 

eenvoudiger termen zou kunnen vertalen. Doordat de wet dus ontoegankelijk 

was voor het beoogde lekenpubliek. heeft de wet volgens Aubert haar officiële 

doelstelling nauwelijks bereikt. 

Ten slotte wordt er wel gewerkt met het vaagheids- ofmeerduidigheidscriterium. 

Volgens Monika Vog (1989: 33) kunnen we een symboolwet herkennen aan de 

"nichtssagende Generalklauseln" en ook de "unbestimmbare Rechtsbegriffe" die erin 
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zijn opgenomen. Murray Edelman (1967: 140-141) verdedigt de vergaande stelling 

dat wetgeving altijd symbolisch is, aangezien ambiguïteit een wezenskenmerk 

van alle juridische taal zou zijn. lb Dit laatste criterium is naar mijn mening één 

van de minst overtuigende criteria, omdat er met behulp hiervan nauwelijks een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen symbool- en andersoortige wetgeving. 

Veel hedendaagse wetgeving die weinigen als symbolisch zullen aanmerken, 

maakt gebruik van open normen. Denk bijvoorbeeld aan het vermogensrecht 

waarin de norm van redelijkheid en billijkheid een centrale rol speelt (zie met 

name art. 3:12 Burgerlijk Wetboek), of aan de Wegenverkeerswet die iedere ver

keersdeelnemer verbiedt hinder te veroorzaken (art. 5 Wegenverkeerswet). 

Daarnaast is het onmogelijk om vast te stellen of een norm nietszeggend of zelfs 

onbepaalbaar is, voordat deze in de rechtspraktijk heeft gefunctioneerd. 

Pragmatische criteria betreffen de maatschappelijke en politieke situatie waarin 

een wet tot stand komt. Bij symboolwetgeving staan er soms tijdens de totstand

koming van de wet twee (of meer) groepen tegenover elkaar, die verschillende of 

zelfs onverenigbare belangen kennen. De machtigste groep verdedigt de status 

quo, terwijl de minder machtige groep juist veranderingen nastreeft. Het wetge

vingsproces rond de Hinderwet in 1981 voldoet aan dit criterium van de belan

genstrijd. Vertegenwoordigers van de twee betrokken belangengroepen bestre

den elkaar fel, zowel tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 

als op andere momenten, waarbij er een duidelijke machtsongelijkheid bestond 

tussen de ene, behoudende partij (de industrie) en de andere, hervormingsgezin

de partij (de milieubeweging). 

Een ander criterium dat in sommige gevallen opgaat, is het criterium van de 

politisering. Dit criterium houdt in dat één van de groepen, die betrokken is bij 

het onderhandelingsproces rond symboolwetgeving, een - vanuit het perspectief 

van de andere groep - overdreven nadruk legt op het belang van de onderhavige 

regeling. Die ene groep eist de issue als het ware voor zich op en schildert de 

andere groep af als een tegenstander van deze goede zaak. De andere partij voelt 

zich hierdoor gepasseerd en beledigd, en probeert vervolgens de werkzaamheid 

van de regeling te frustreren. W.G. Carson laat zien dat dit gebeurde tijdens de 

onderhandelingen over de Britse Factories Regulation Act van 1833. De hervormers 

die streden voor de verbetering van de werkomstandigheden en de afschaffing 

van kinderarbeid beschreven de toenmalige situatie in de fabrieken in zulke 

schrijnende termen dat het ethos van de werkgevers werd geschaad. De fabrikan

ten beschouwden de zaak aanvankelijk als een symbool voor hun eigen morele 

vernedering. Pas toen het debat minder gepolitiseerd werd, waren zij bereid con

cessies te doen, waardoor er uiteindelijk toch een instrumentele fabriekswet tot 

stand gebracht kon worden. 17 

Daarnaast kan het crisiscriterium genoemd worden: de samenleving verkeert in 

een acute noodtoestand die vraagt om ingrijpen van de overheid. Onder 'acute 
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noodtoestand' kan in dit verband een situatie worden verstaan waarin de geloof

waardigheid oflegitimiteit van het overheidshandelen op zodanige wijze ter dis

cussie wordt gesteld dat de maatschappelijke stabiliteit ernstig wordt bedreigd. 

Ter bezwering van de ontstane onrust kan de overheid dan in de verleiding 

komen wetgeving uit te vaardigen die de schijn van daadkracht moet wekken. 

Een goed voorbeeld hiervan biedt de wetgeving die in Duitsland halverwege de 

jaren zeventig werd uitgevaardigd in reactie op de terreuraanslagen van de Rote 

Armee Fraktion (zie verder hieronder). 

Wanneer aan meerdere van deze, semantische of pragmatische, criteria is vol

daan, hebben we een sterke aanwijzing dat de wet in kwestie symbolisch geduid 

dient te worden. 

Functies van symboolwetgeving 

Symboolwetgeving kan verschillende functies vervullen: (i) de bevestiging van 

het normenstelsel dat een bepaalde sociale groep verdedigt; (ii) de demonstratie 

van de daadkracht van de regering; en (iii) de oplossing van een maatschappelijk 

conflict tussen twee (of meer) ongelijkwaardige sociale groepen of politieke par

tijen. Met deze functies corresponderen drie idealtypische vormen van symbool

wetgeving, te weten statuswetgeving, illusiewetgeving en compromiswetgeving. 

Een korte toelichting per type volgt hieronder. 

Sta~etgeving 

Er is sprake van statuswetgeving wanneer een wet wordt afgekondigd, niet 

zozeer om materiële doeleinden te bereiken, maar vooral om de normen en 

waarden van een bepaalde sociale groep officieel te bevestigen. Een dergelijke 

wet dient dus als symbool te fungeren voor de morele superioriteit van die groep 

en haar waardestelsel. Dit vormt de eigenlijke betekenis van de wet, die de 'let

terlijke' betekenis ervan grotendeels of zelfs geheel overschaduwt. In het wetge

vingsproces rond een statuswet kunnen ook meerdere rivaliserende groepen 

betrokken zijn bij de strijd om de publieke erkenning van hun moraal. In dat 

geval heeft statuswetgeving de functie een soort van slagveld te bieden. 

Aangezien de moraal de inzet van de strijd vormt, worden de deelnemers aan 

het proces van statuswetgeving wel aangeduid als 'moraalondernemers'.18 Men 

kan moraalondernemers aantreffen zowel binnen maatschappelijke groeperin

gen als binnen bestuursorganen. 

In zijn baanbrekende studie naar de Amerikaanse droogleggingsbeweging 

(Temperanee Movement) van 1826 tot en met 1933 heeft Gusfield (1976) voor het 

eerst de aandacht gevestigd op het verschijnsel van statuswetgeving. Hij vraagt 
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zich in deze studie af door welke motieven deze beweging gedreven werd om 

een algeheel verbod op de productie, distributie en consumptie van alcohol te 

eisen. Aanhangers van de droogleggingsbeweging wisten of konden tenminste 

van te voren weten dat een dergelijk verbod in de praktijk volstrekt ineffectief 

zou zijn (wat ook is gebleken), maar toch bleven ze bij hun eis. Wat kan hiervan 

de reden zijn geweest? Volgens Gusfield streefden de rurale Amerikaanse prote· 

stanten waaruit de beweging grotendeels bestond, er voornamelijk naar dat de 

wetgever als een gezaghebbende institutie hun moraal publiekelijk zou bevesti

gen. Deze protestanten uit de oude middenklasse voelden zich halverwege de 

vorige eeuw bedreigd door de opkomst van katholieke immigranten, die bekend 

en berucht waren om hun drankgebruik. In reactie hierop grepen ze wetgeving 

als middel aan om deze immigranten te overtuigen van de superioriteit van de 

waarde van geheelonthouding en daarmee van de gehele protestantse morali

teit: geheelonthouding nam namelijk een centrale plaats in binnen de asceti

sche levenswijze van de Amerikaanse protestant. I' 

IDusiewetgeving 

Een ander type van symboolwetgeving vormt illusiewetgeving, soms ook aange

duid als 'alibiwetgeving'20 of 'crisiswetgeving'21. Het gaat er in dit geval niet om, 

het waardestelsel van een bepaalde sociale groep te bevestigen en daardoor het 

prestige van die groep te vergroten, maar om de daadkracht te demonstreren van 

de regering in het bijzonder of de staat in het algemeen. Illusiewetgeving heeft 

dl' functie het vertrouwen van de burger in de overheid te versterken of juist te 

herstellen. Zij doet dat echter met behulp van 'surrogaatmaatregelen', die vols

trekt inadequaat zijn voor het probleem in kwestie. Vandaar ook de naam 'illu

siewetgeving': ze dient de schijn te wel<l<en dat een bepaalde complexe situatie 

volledig wordt beheerst. terwijl het tegendeel het geval is. Een moeilijk of zelfs 

geheel niet oplosbaar probleem wordt, zoals Peter Noll (1981: 361) het uitdrukt. 

'symbolisch opgelost'." De illusiewet verschaft de wetgever een excuus om ver

der niets meer te doen aan dat probleem. 

Er kunnen verschillende redenen zijn op grond waarvan een illusiewet wordt 

uitgevaardigd. Eén reden heeft te maken met het systeem van representatieve 

democratie dat onder meer in Nederland wordt gehanteerd. Met het oog op de 

komende verkiezingen wil de zittende regering, nog net voor het verstrijken van 

haar termijn, een belangrijke daad stellen. Er wordt in korte tijd een wet opge

steld die moet getuigen van haar goede bedoelingen, maar die moeilijk effectu

eerbaar is. Dat laatste is echter van ondergeschikt belang, aangezien de gebrekki

ge werkzaamheid ervan in deze korte tijd toch niet aan het licht kan komen. Het 

gaat er voornamelijk om de kiezers te laten zien dat de regering tot handelen in 



staat is. De wet moet gedurende de verkiezingen dienst doen als een symbool 

voor het succes en de daadkracht van de regering. In dat licht kan bijvoorbeeld 

de onlangs door beide Kamers aangenomen Tijdelijke wet noodcapaciteit drugs

koeriers. die de instroom van 'bolletjesslikkers' via Schiphol moet indammen. 

gezien worden. Wanneer minister van Justitie Korthals niets tegen de drugs

smokkelaars op Schiphol zou hebben ondernomen. zou dat de WO hebben 

geschaad bij de aanstaande verkiezingen. aldus Niederer. Justitiewoordvoerder 

van deze partij: 

"Niemand vrij. iedereen opsluiten" is volgens Niederer de enig passende grond

houding voor de minister van een partij. die er - in de woorden van partijvoor

zitter B. Eenhoorn - in de verkiezingsstrijd prat op wil gaan de 'crimefighter-par

tij' bij uitstek te zijn. Alles dient de minister uit de kast te halen. Als het met die 

cellenbouw op zeer korte termijn niet lukt. dan maar onconventionele middelen 

bedenken als deeltijddetentie, elektronische hechtenis of in de woonplaats 

driemaal daags melden bij de politie, zegt Niederer. Alles beter dan dat de WO. 

terwijl de verkiezingsstrijd langzaam op toeren begint te komen. het imago ver

werft van een partij die een beetje soft de criminaliteit tegemoet treedt." 

Aangenomen mag worden dat de drugs problematiek door de voorgestelde maat

regelen niet zal verdwijnen, maar de regering, en dan met name minister 

Korthals, toont in ieder geval de nodige daadkracht." 

Een ander motief is dat de staat een slagvaardige indruk wil maken in een acute 

situatie van crisis. Er kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen die vra

gen om snelle en doeltreffende maatregelen van de kant van de staat. Stel (vols

trekt hypothetisch) dat een land wordt geteisterd door terroristische aanslagen. 

De publieke opinie eist een krachtig overheidsoptreden hiertegen. Het is duide

lijk dat er 'iets moet gebeuren'. Om de geloofwaardigheid van de staat te redden, 

komt de wetgever gemakkelijk in de verleiding, een illusiewet uit te vaardigen. 

Volgens NoH gebeurde dit in Duitsland halverwege de jaren zeventig in reactie 

op de terreurdaden van de RAF. In 1976 werd er een bepaling toegevoegd aan het 

Duitse Wetboek van Strafrecht, die het ongrondwettelijke propageren van crimi

nele handelingen strafbaar maakte. Deze - inmiddels ook weer afgeschafte -

bepaling heeft de activiteiten van de terreurgroep niet aan banden kunnen leg

gen, maar liet in ieder geval zien dat de wetgever het probleem van het terroris

me serieus nam." 

Een ander wetsvoorstel uit 1977, waarin CDUjCSU bepleit om de vrijheidsstraf te 

verhogen van 15 naar 20 jaar, kende eenzelfde illusoir karakter: geen enkele ter

roristische organisatie zou zich hierdoor hebben laten afschrikken." 

Om dezelfde reden kan het in paragraaf 1 genoemde voorstel om het aanzetten 
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tot haat in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht op te nemen, als illusiewet

geving worden gekarakteriseerd. 

Compromiswetgeving 

In geval van compromiswetgeving gaat het er om groepen of partijen die ten 

tijde van het wetgevingsproces lijnrecht tegenover elkaar staan, tijdelijk met el

kaar te verzoenen door middel van een compromis. De ene, vaak minder machti

ge, groep streeft veranderingen na, terwijl de andere, machtiger groep de be

staande situatie zoveel mogelijk tracht te handhaven. Soms zijn de rollen ook 

omgekeerd: een machtiger groep bepleit hervormingen, waartegen een minder 

machtige groep zich juist verzet. Uiteindelijk wordt er na een lang en moeizaam 

onderhandelingsproces een compromis geformuleerd dat de beide ruziënde 

groepen tevreden moet stellen: de wet in kwestie stelt hervormingen in het voor

uitzicht, maar reikt een te beperkt instrumentarium aan om deze ook daadwer

kelijk te kunnen bewerkstelligen. De compromiswet lost het conflict dus niet 

echt op; het wordt eerder uitgesteld. 

Veel van de huidige wetgeving komt voort uit compromissen die de belangheb

bende partijen met elkaar sluiten gedurende het wetgevingsproces. Toch hebben 

we in deze gevallen niet altijd te maken met symboolwetgeving: hiervan is 

slechts sprake wanneer het bereikte resultaat tot op grote hoogte onwerkbaar is, 

gemeten naar instrumentele maatstaven. Het moet dus gaan om een schijncom

promis. Kindermann geeft aan dat compromiswetgeving in de loop van de tijd 

een ander karakter heeft gekregen. Terwijl het vroegere schijncompromis geken

merkt werd door een discrepantie tussen de verschillende materiële bepalingen 

onderling, doet zich de discrepantie tegenwoordig voor tussen enerzijds de ma

teriële bepalingen en anderzijds de bepalingen ter handhaving en sanctionering. 

De normatieve regeling is met andere woorden betrekkelijk eenduidig, maar de 

wetgever laat na zorg te dragen voor de effectuering ervan. Wat echter onveran

derd blijft, is het schijnkarakter van het in het recht verankerde compromis. De 

betrokken groepen zijn het er slechts over eens, de oplossing van het probleem 

uit te stellen en dus door te schuiven naar de uitvoerende instanties. Er wordt 

als het ware enkel een "symbolische vredespijp" gerookt.") 

Ter illustratie kan worden gewezen op het klassieke voorbeeld van de Wet op het 

huishoudelijk personeel van 1948, dat eerder al aan de orde is gekomen. Zoals 

Aubert laat zien, moest deze wet twee rivaliserende partijen in het Noorse parle

ment met elkaar verzoenen. De ene, progressieve partij streefde ernaar de rela

tief slechte rechtspositie van het huishoudelijk personeel te verbeteren, terwijl 

de andere, meer behoudende partij opkwam voor de belangen van de huisvrou

wen. Het schijncompromis dat na een lang parlementair debat werd gevonden, 

lijkt op het eerste gezicht de progressieven tegemoet te komen: de wet bevat con-

•••••• 
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crete, ondubbelzinnige normen die de arbeidstijd en het salaris van een huis

houdelijke hulp regelen. Bij nadere beschouwing blijkt de regeling echter vooral 

de conservatieven tevreden te stellen, aangezien deze normen nauwelijks afge

dwongen kunnen worden. Er werd bijvoorbeeld geen officiële arbeidsinspectie 

ingesteld, zodat de rechter bij een eventueel conflict gedwongen zou zijn af te 

gaan op de verklaringen van de partijen. Instrumenteel gezien bleek de wet in 

de praktijk ook nauwelijks effectief te zijn geweest. 

Belofte maakt schuld 

In tegenstelling tot instrumentele wetgeving is symboolwetgeving er niet op 

gericht het voorgeschreven gedrag dwingend op te leggen aan burgers en daar

door een achterliggende doelstelling te bereiken. De symboolwetgever streeft 

andere effecten na, die niets te maken hebben met een dergelijke normconfor

miteit en die daarom 'onafhankelijke effecten' worden genoemd.'" 

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de verzoening van verschillende 

antagonistische groeperingen in de samenleving ofhet boeken van electorale 

successen. Het is dus een misverstand te denken dat symboolwetgeving overeen

komt met niet- of nauwelijks effectieve wetgeving of met 'vrijblijvende' juridi

sche waarde-expressies in bijvoorbeeld preambules bij wetgeving. Symboolwetten 

staan geenszins buiten de sociale werkelijkheid, maar kunnen wel degelijk 

invloed hierop uitoefenen. In het bovenstaande zijn verschillende voorbeelden 

hiervan gegeven. Zo heeft de Hinderwet - naast enkele, zeer beperkte positieve 

'Symboolwetten effecten op het milieu" - ook en vooral een tijdelijke pacificatie tussen de indus-

staan geenszins bui- trie en de milieubeweging bewerkstelligd. Het algehele verbod op alcohol, neer-

ten de sociale werke- gelegd in het 18e amendement bij de Amerikaanse Grondwet uit 1919, zorgde voor 

lijkheid, maar kun- een belangrijke statusverhoging van de protestantse middenklasse in de 

nen wel degelijk Verenigde Staten. 

invloed hierop uit- Of een symboolwet ook daadwerkelijk de beoogde onafhankelijke effecten sor-

oefenen: teert, hangt veelal afvan de mate waarin deze effecten latent blijven. Zodra het 

symboolkarakter van de wet op grote schaal wordt doorzien, kan een tegenreac

tie van de kant van de gedupeerde groepten) niet uitblijven. In dat geval zullen 

de onderhandelingen opnieuw gestart moeten worden en begint het proces van 

wetgeving van voren af aan. Wanneer een symboolwet ter bezwering van een 

conflict wordt uitgevaardigd, dient de wetgever de impliciet in de wet vervatte 

belofte om in een later stadium instrumentele maatregelen te treffen binnen 

een redelijke termijn waar te maken, want anders laait het conflict onvermijde

lijk in verhevigder mate weer op. Bovendien kan een rechtssysteem zich niet te 

veel symboolwetgeving veroorloven, omdat hierdoor de bereidheid van burgers 

om de rechtsnormen na te leven, ernstig wordt ondergraven. Zoals Schuyt aan

geeft, werkt ineffectiviteit van rechten, aanvankelijk "systeemstabiliserend", 
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maar uiteindelijk "systeemlabiliserend".J2 Vanuit het oogpunt van effectiviteit 

bezien, dient de wetgever dus slechts voor een beperkte tijdsduur en vooral 

spaarzaam van het instrument van symboolwetgeving gebruik te maken. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat symboolwetgeving onder bepaalde 

omstandigheden en met mate toegepast een effectief beleidsinstrument kan 

zijn, dat een alternatief biedt voor de directe sturing door middel van instru

mentele wetgeving. In hoeverre een dergelijk instrument verenigbaar is met de 

vereisten van de rechtsstaat is weer andere vraag - een vraag echter die het hier 

gehanteerde rechtssociologische kader te buiten gaat." 

Dr. B.M.]. van Klink is Universitair Hoofddocent Faculteit der Rechtswetenschappen bij de 

vakgroep Encyclopedie van het Recht aan de KUB te Tilburg 
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Scheiding van uitvoerende en 
handhavende macht 

Handhaving van normen is van groot belang voor de 

burger. Vanwege de overbelasting van politie en justi

tie bestaat er onmiskenbaar een neiging om het toe

zicht te verschuiven naar het bestuur. Zo wordt in de 

recente beleidsnota Criminaliteitsbeheersing een aparte 

plaats ingeruimd voor de handhaving van - zoals het 

daar heet - de "kleine norm". Daarmee worden - zo 

zegt de nota - gedragsvoorschriften bedoeld "met 

een betrekkelijk geringe morele lading, die relatief 

vaak worden overtreden. Te denken valt aan graffiti, 
illegaal storten van (klein) afval, parkeerovertredin

gen, fietsen in een voetgangersgebied, openbare 

dronkenschap. Het gaat om «kleine ergernissem 

(<<overtredingem in wetstechnische zin), die onder 

meer door hun aantal tot onbehagen en verontrus

ting leiden." Politie en justitie hebben veel te weinig 

capaciteit om consequent toe te zien op de naleving 

van zulke "kleine" normen. De schending wordt 

daardoor in de praktijk een steeds nijpender pro

bleem. 

In die nota wordt daarom een nieuwe aanpak voor

gesteld. Niet politie en justitie, maar het lokaal be

stuur wordt verantwoordelijk gesteld voor het toe

zicht op de naleving van deze normen. Als er echter 

door de gemeenten voldoende preventieve maatrege

len zijn getroffen, "zullen politie en justitie daaraan 
in beginsel een passend strafrechtelijk vervolg moe-

NIIlil10J 

van grotere normen heeft het strafrecht de afgelopen 

decennia "een stap terug" gedaan wegens het specia

listische karakter van veel normen op de terreinen 

van economie, gezondheid en milieu. Weliswaar is 

overtreding van die normen strafbaar, maar de 

bestuurlijke handhaving staat voorop. Ambtenaren 

van vergunningverlenende en toezichthoudende 

instanties kunnen meestal beter dan politie en open

baar ministerie de vinger aan de pols houden. Aan 

deze, vanuit het standpunt van de overheid "ratione

le" aanpak kleven bezwaren. Personen en bedrijven 

waarop toezicht wordt lJitgeoefend, zien de ambtena

ren primair als contactpersonen, bijvoorbeeld voor 

de vergunningverlening. Blijkt er iets aan de nale
ving te schorten, dan proberen de ambtenaren pri-
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en justitie is dit vermoedelijk een slimme aanpak. 
Intussen moet wel de vraag worden gesteld ofhet 
vraagstuk net zo zou worden beoordeeld, als het niet 
vanuit de (onderbezette) justitiële overheid werd 
bezien, maar uit het perspectief van de burgers. De 
handhaving van "ldeine normen" - even daargelaten 

dat het in de gegeven voorbeelden toch om misdrij
ven gaat, zoals vernieling en beschadiging (artikel 
350 Wetboek van Strafrecht) - is voor de samenle

ving van grote betekenis. 
In 1982 verscheen in Atlantic Monthly een befaamd 
geworden artikel van de hand van de criminologen 

George Kelling en James Wilson onder de titel Broken 

Windows. Zij beschreven daarin de invloed van ogen
schijnlijke kleinigheden, zoals een ingegooide ruit 

en andere vernielingen, op het opkomen van ernsti
ger vormen van criminaliteit. Verwaarlozing leidt 
van kwaad tot erger en uiteindelijk tot onveiligheid. 

Wie de geschiedenis kent van de onherbergzame 
flatgebouwen in sommige Nederlandse stadswijken 
kan daarvan zonder moeite voorbeelden geven, even

als de regelmatige treinreiziger. Tijdig tegengaan van 
verloedering zou hoge prioriteit moeten hebben. 

Daarom gaat het bij de handhaving van de "kleine 
normen" om een wezenlijk deel van de rechtshand

having, dat niet afhankelijk mag worden gemaakt 
van bestuurlijk toezicht. 

De verantwoordelijkheid voor de rechtshandhaving 
mag niet worden vertroebeld door bestuurlijke 
"afWegingen" en "prioriteiten". Het recente verleden 

heeft laten zien dat het vermengen van toezicht en 
handhaving ongelukkig is. Ook inzake handhaving 

oplossing te vinden. Vaak pakt dat goed uit, maar het 
komt ook regelmatig voor dat de ambtelijke vertegen
woordigers van een bestuursorgaan worden meege
sleept in een soort gedoogsituatie. Als de overtreding 
eenmaal een tijd heeft voortgeduurd, wordt het voor 
de toezichthouders steeds moeilijker om - als zij dat 
willen - alsnog krachtig op te treden. 

Mogelijk speelde dat een rol in gemeenten waar zich 
als gevolg van tekortschietende brandveiligheid en 
riskante vuurwerkopslag regelrechte rampen hebben 
voorgedaan. Dan blijkt dat de klassieke scheiding tus

sen het openbaar ministerie - dat zou kunnen wor
den beschouwd als de "handhavende macht" - en het 

bestuur - de "uitvoerende macht" - zo gek nog niet 

is. Deze hoeft overigens aan de politieke verantwoor
delijkheid van de minister van Justitie voor het beleid 
van de "handhavende macht" absoluut niet af te 

doen. Als het openbaar ministerie - al dan niet 
geflankeerd door gespecialiseerde diensten voor de 
handhaving - daadwerkelijk de leiding krijgt of her

neemt over de rechtshandhaving als geheel, zal dat 
in twee richtingen verhelderend werken. Bestuurlijke 
instanties hoeven zich niet meer in bochten te wrin

gen om hun rol als vergunningverlener en begeleider 
van bedrijven te combineren met de adviseur van 

degenen tegen wie mogelijk moet worden opgetre
den; het openbaar ministerie kan anderzijds zijn 
volle verantwoordelijkheid nemen ook als het gezag 

heeft over gespecialiseerde opsporingsdiensten. Of 
het nu gaat om ldeine of grote normen: de samenle

ving heeft belang bij deze machtenscheiding. 
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Het symbolische terugkeer

beleid van Paars 
PROF. DR. M. HERWEI]ER EN MR. G. HEIMINGE 

Hoe is het mogelijk dat Bolkestein en Kamp acht jaar lang electoraal voordeel 

konden putten uit hun filippica tegen de ontbrekende uitstroom van uitge

procedeerde asielzoekers. terwijl toch - mede onder verantwoordelijkheid van 

de WD - in 2000 het enig effectieve. met veel moeite tot stand gebrachte. be

leidsinstrument - het Vertrekcentrum Ter Apel - zonder publicitaire ophef 

kon worden gesloten? Hoe kun je - met andere woorden - als politicus ener

zijds opzichtig de publieke aandacht vestigen op een schrijnend probleem. ter

wijl je tegelijkertijd dat probleem niet alleen schromelijk verwaarloost. maar 

datgene wat je er nog wel aan deed ook nog ongedaan maakt? 

Aan de hand van de geschiedenis van de stichting en sluiting van Vertrekcen

trum Ter Apel wordt stap voor stap getoond hoe de twee paarse kabinetten 

een symbolisch terugkeerbeleid hebben gevoerd. Ervan uitgaande dat de agen

da van het nieuwe kabinet vooral zal worden gevormd door hetgeen door de 

beide vorige paarse kabinetten werd verwaarloosd. bevat de onderstaande 

beleidsanalyse ook een perspectief op het nieuwe en hopelijk wel effectieve 

terugkeerbeleid (voor de periode 2002-2006). 

Wanneer in 1994 het eerste paarse kabinet aantreedt, ligt er - vers van de pers -

de herziene Vreemdelingenwet (1994). Het stelsel van centrale opvang en de for

mele toekenning of weigering van de drie verschillende soorten verblijfsvergun

ningen is opnieuw op poten gezet. Dat is één van de onderdelen van de nalaten

schap van het derde kabinet Lubbers. VVD-lijsttrekker Bolkestein wijst er in de 

verkiezingscampagne - en ook daarna - bij herhaling op dat er weliswaar een 

geheel vernieuwd stelsel van beoordeling van asielverzoeken ligt. maar dat de 

terugkeer van uitgeprocedeerden nog niet centraal geregeld is. De terugkeer van 

uitgeprocedeerde asielzoekers wordt min of meer aan het eigen initiatief van de 

belanghebbende vreemdeling overgelaten. Toch zijn er geen ideële of commer

ciële organisaties - zoals wel het geval is bij de aanvoerroutes - die de terugke

rende asielzoeker daarin behulpzaam (willen) zijn. Op dit punt zit er een groot 

gat in de markt van hulp en steun. Alleen de VN-organisatie. rOM (International 

Organizationfor Migration), biedt hier zijn diensten aan. Bij zo'n gat in de markt 

ligt er dus een schone taak voor de overheid. Voortdurend wordt er dan ook in 

de Kamer op aangedrongen dat de nieuwe Staatssecretaris met een beleid komt 

om de groeiende groep uitgeprocedeerden die niet uit spontane beweging het 

land verlaten te begeleiden bij hun vertrek (naar meer perspectiefrijke bestem-
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mingslanden) respectievelijk hun terugkeer. Het sluitstuk van de recent herziene 

Vreemdelingenwet moet dus nog worden gelegd. 

De in 1994 nieuw aangetreden Staatssecretaris Elisabeth Schmitz vindt de rege

ling van de terugkeer van uitgeprocedeerden niet het meest aansprekende 

onderdeel van haar portefeuille. Ze weet aanvankelijk ook niet goed hoe dit pro

bleem moet worden aangepakt. In de Vreemdelingenwet (1994) ligt als uitgangs

punt besloten dat wanneer het asielverzoek van de vreemdeling - ook in laatste 

instantie - is afgewezen, op deze vreemdeling de verplichting rust om terug te 

keren naar het herkomstland (omdat daar naar het oordeel van de Minister geen 

reëel risico voor vervolging bestaat) of om door te migreren naar de traditionele 

immigratielanden (zoals Australië en Canada), omdat daar wellicht betere moge

lijkheden tot economische ontplooiing liggen dan in het arme herkomstland en 

in het tijdelijke gastland Nederland dat met congestieproblemen kampt. 

Uit analyses van het departement komt naar voren dat de terugkeer van uitge

procedeerde asielzoekers wordt belemmerd door een aantal problemen (Winter, 

Kamminga 1998). Zo beschikken uitgeprocedeerden vaak niet over geldige reispa

pieren. Op de ambassade van het land van herkomst dienen voor de retourmi

grant visa te worden verkregen. Voor de asielzoeker ligt er vaak een hoge drem

pel om contact te leggen met de ambassade. Verder moet het vervoer geregeld 

worden en is het noodzakelijk om informatie te verwerven over de mogelijkhe

den om in het herkomstland een woning en een baan te vinden. Het spreekt 

voor zich dat deze informatie per land kan verschillen. Op de diverse Asielzoe

kerscentra (AZC) waar de uitgeprocedeerden verblijven is onvoldoende kennis 

aanwezig om de retourmigranten te ondersteunen. Verder ligt de focus van de 

medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) op verwelkoming van 

nieuwkomers en niet op het uitzwaaien van uitgeprocedeerden. De oplossing 

lijkt dus te zijn om op landelijk niveau een Vertrekcentrum in te richten waar 

uitgeprocedeerden wel zullen worden ondersteund bij hun retourmigratie. Eén 

van de klassieke vragen die zich daarbij voordoet, is de vraag waar dat centrum 

zal moeten worden gevestigd. Dergelijke locatievragen ('toedeling') gaan in de 

regel gepaard met Nimby-reacties. 

Een centrale veronderstelling achter het instrument 'Vertrekcentrum' is dat 

zeker de helft van de betrokkenen met hulp van het Vertrekcentrum of eventu

eel het lOM naar het land van herkomst zal terugkeren (Tweede Kamer 1994-

1995, 19637, nr. 115). Een kwart van de betrokkenen zal technisch niet-verwijder

baar blijken te zijn. In het ambtelijk jargon wordt hieronder verstaan personen 

die, ook al willen zij wel terug, door omstandigheden niet terug kunnen. Het 

kan bijvoorbeeld zijn dat omstandigheden in het herkomstland een terugkeer 

onmogelijk maken (een nieuwe burgeroorlog bijvoorbeeld) of omdat de ambassa

de van het herkomstland geen geldige reisdocumenten wenst afte geven. Ten 
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aanzien van het resterende kwart nemen de beleidsontwerpers op het departe

ment aan dat zij 'onwillig' zullen blijken te zijn. Ten aanzien van eventuele 

onwilligen zal na drie maanden worden vastgesteld of zij nog wel aanspraak 

kunnen maken op centrale opvang (bad, bed, brood, zakgeld, rechtshulp). Indien 

dat oordeel negatief is, zal de hulpverlening vanwege de staat worden beëindigd 

en worden deze 'onwilligen' buiten de sociale verzorgingsstaat geplaatst. De be

leidsmedewerkers gaan er in 1995 vanuit dat jaarlijks ongeveer 1.300 personen 

in aanmerking zullen komen voor zo'n begeleide retourmigratie. 

De Staatssecretaris maakt overigens geen haast een dergelijk Vertrekcentrum te 

realiseren. Er is immers veel maatschappelijke kritiek tegen het 'gedwongen' ver

trek van asielzoekers die hier uit vrije wil naar toe zijn gekomen en nu met 

dwang zouden kunnen worden verwijderd uit Nederland. Het Internationaal 

Netwerk van locale initiatieven ten behoeve van asielzoekers (INLIA), Vluchtelin

genwerk Nederland en Groen Links laten weten weinig gecharmeerd te zijn van 

zulke 'onmenselijke' maatregelen in naam van een zo welvarende democratie. 

De media staan bovendien erg sympathiek tegenover deze menselijke kijk op 

deze zaak. 

Eind 1994 komt de beleidsontwikkeling in een stroomversnelling. Een externe 

gebeurtenis zorgt ervoor dat een bepaalde gemeente zich spontaan aanbiedt om 

het beoogde Vertrekcentrum te huisvesten. In de Groninger gemeente Vlagt

wedde zullen in 1995 de nodige ontslagen vallen. Het Navo-wapendepot in Ter 

Apel zal dan worden gesloten. Als gevolg daarvan zullen 225 mensen zonder 

werk komen. Zowel de burgemeester van de gemeente Vlagtwedde als de Com

missaris van de Koningin in Groningen spreken de Minister van Defensie op zijn 

verantwoordelijkheid aan om voor de betrokken Defensie-ambtenaren vervan

gende werkgelegenheid te bieden. Een bijkomend voordeel is dat het grootschali

ge Navo-depot als bedrijventerrein vrij zal vallen. Misschien ziet de Minister van 

Defensie kans om andere, vergelijkbare overheid staken naar het Oost-Groninger 

land te lokken. De lobby om via de band van de overheid voor vervangende werk

gelegenheid te zorgen wordt sterker wanneer ook de Engelse puzzeltjesfabrikant 

Milton Bradley aankondigt om de productie-eenheid in Ter Apel (90 arbeidsplaat

sen) te sluiten. 

Aangezien de zorg voor de werkgelegenheid een regeringstaak is en Defensie 

begin jaren negentig in een krimpsituatie verkeert, ligt het voor de hand dat ook 

naar andere, meer expansieve onderdelen van het overheidsbeleid wordt geke

ken. Eén van die meer expansieve delen van het overheidsbeleid is het gevange

niswezen. Ook aan de Staatssecretaris van Justitie wordt de vraag voorgelegd of 

er nog capaciteitsuitbreiding aan zit te komen. Het blijkt mogelijk om in het 

voormalige Navo-depot Ter Apel een Huis van Bewaring te realiseren, met name 

'",:a& 
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'De kritiek van 

Bolkestein en zijn 

vele medestanders 

kan slechts worden 

gepareerd door snel 

en zichtbaar iets te 

doen.' 

gespecialiseerd op vreemdelingenbewaring (ex artikel 26 Vreemdelingenwet). En 

wanneer provincie en gemeentebestuur openlijk enthousiast reageren om het 

voorgenomen Vertrekcentrum voor uitgeprocedeerden te 'herbergen' kan de 

Staatssecretaris slechts instemmen met dit gulle aanbod. 

De Tweede Kamer zet er meteen tijdsdruk achter. Het is duidelijk dat er zicht

baar iets moet gebeuren aan het terugkeerbeleid. De kritiek van Bolkestein en 

zijn vele medestanders kan slechts worden gepareerd door snel en zichtbaar iets 

te doen. Wanneer het niet blijkt te lukken om op korte termijn een definitief 

Vertrekcentrum in te richten met het geplande aantal van 300 opvangplaatsen, 

dringt de Kamer er op aan dat er op korte termijn alvast een noodopvang komt 

voor 100 plaatsen. Deze noodopvang kan reeds per 1 mei 1996 officieel worden 

geopend. 

Wanneer de locatiekeuze is gemaakt en het noodgebouw er feitelijk al staat, is 

de verdere beleidsvoorbereiding en beleidsuitwerking nog lang niet afgerond. 

Allerlei uitvoeringskwesties zijn nog niet definitief beantwoord. Hoe moet het 

opvangcentrum worden beheerd? Welke wettelijk gefundeerde (dwang)bevoegd

heden krijgen de medewerkers die de retourmigranten zullen begeleiden? Welke 

instanties zullen met de diverse taken worden belast? Hoe zal het retourmigra

tienetwerk er precies gaan uitzien? 

Zowel de uitwerking als de uitvoering van het beleid wordt opgedragen aan een 

drietal bestaande instanties. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) zal de 

indicatiestelling verzorgen. De IND zal uitgeprocedeerden, die meestal in een 

AZC verblijven, aanschrijven om naar het Vertrekcentrum Ter Apel te gaan. Het 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat normaliter de asielzoekerscentra 

beheert, zal ook het beheer op zich nemen van het Vertrekcentrum. Hetzelfde 

regiem dat geldt voor reguliere opvangcentra zal ook worden toegepast op het 

Vertrekcentrum. Aan de bewegingsvrijheid van de uitgeprocedeerden zullen wei

nig beperkingen worden opgelegd. De derde instantie die belangrijke taken 

krijgt toegekend, is de Koninklijke Marechaussee. Deze politiedienst krijgt zowel 

taken op het gebied van begeleid vervoer (naar ambassades en de luchthaven) als 

op het gebied van de bewaking van de openbare orde (met name op het Vertrek

centrum zelf). De druk om het land te moeten verlaten, zal ongetwijfeld aanlei

ding geven tot extra spanningen op het centrum. Aangezien het hier om een 

nieuwe overheidstaak gaat, mag er 'werkende weg' worden geëxperimenteerd. 

Tijdens de uitvoering zullen de regels en werkroutines nader worden uitgewerkt. 

Omdat terugkeerbeleid nog in de kinderschoenen staat en Nederland in 

Europees verband hier een achterstand heeft (Black 1997), kan er nog veel van 

dit beleidsexperiment worden geleerd. 
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Veel gelegenheid om in alle rust aan het beleidsexperiment te werken, werd de 

medewerkers van het Vertrekcentrum overigens niet gegund. Vanaf de opening 

van het centrum was de aandacht van de media op dit nieuwe verschijnsel 

gericht. Het hekwerk en het prikkeldraad rond het voormalige Navo-depot kre

gen een prominente plaats op diverse voorpagina's en journaalbeelden. De afge

legen locatie in het open en wijdse Oost-Groningen sprak tot de randstedelijke 

verbeelding van de gemiddelde journalist. Het feit dat op dezelfde omheinde 

locatie naast een Huis van Bewaring voor vreemdelingenbewaring ook een 

Vertrekcentrum voor uitgeprocedeerden staat, zorgt voor veel verwarring. De 

Werkgroep Vluchtelingen Vrij gaat er bijvoorbeeld zomaar vanuit dat het regiem 

dat in het Huis van Bewaring wordt gehanteerd ook van toepassing zal zijn op 

de uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook INLIA laat zich niet onbetuigd. Er zou vol

gens INLIA sprake zijn van een schending van de mensenrechten. Dit zijn grote 

woorden. Dat doet het altijd goed in de media. Wanneer er bij vervoer naar een 

ambassade dwang wordt uitgeoefend door de Marechaussee is dat meteen een 

nieuwsfeit. In de loop van 1997 besluit het Vertrekcentrum voor het eerst om 

bepaalde uitgeprocedeerden die geen medewerking blijken te verlenen buiten 

het centrum te zetten. De opvang (bad, bed, brood, zakgeld, rechtshulp, etc) 

wordt beëindigd. De onwillige uitgeprocedeerde staat op straat. INLIA organi

seert dat in de herfst van 1997 een twintigtal personen die buiten de opvang zijn 

geplaatst, worden ondergebracht in een tentenkamp te Lheebroek (in de toenma

lige gemeente Dwingeloo). Dit kleine tentenkamp waar mensen in de welvaarts

staat Nederland kort voor de Kerst aan hun lot lijken te zijn overgelaten, krijgt 
bijzonder veel publiciteit. Een voltreffer. 

Het spreekt voor zich dat de politici in Den Haag bijzonder gevoelig zijn voor 

deze publiciteit. Staatssecretaris Schmitz moet allerlei Kamervragen beantwoor

den. Uit de rapportages over de gang van zaken in het Vertrekcentrum komt 

geen al te positief beeld naar voren. Van diegenen die een aanzegging krijgen 

om naar Ter Apel te gaan, besluit ruim 40% om zich daar niet te melden. Deze 

uitgeprocedeerden geven er de voorkeur aan om met 'onbekende bestemming te 

vertrekken'. De uitgeprocedeerde asielzoeker maakt dan uit vrije keuze geen 

gebruik meer van de centrale opvang die het eOA en het Vertrekcentrum nog 

kunnen bieden. Voor degenen die wel in Ter Apel aankomen, blijkt het meestal 

niet mogelijk om binnen drie maanden tot een afronding van de vertrekproce

dure te komen. Het achterhalen van de werkelijke identiteit van de uitgeproce

deerde, het verwerven van reispapieren bij de ambassade in Brussel, het regelen 

van een chartervlucht naar het herkomstland voor slechts enkele passagiers, en 

het verwerven van medewerking van de betrokkene aan deze stappen in het 

terugkeertraject, kosten stuk voor stuk veel meer tijd dan in de draaiboeken is 
voorzien. 
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'In tweede lezing, 

eind 1997, ontstaat 

in de Tweede Kamer 

het beeld dat het 

vrijwillig met onbe

kende bestemming 

vertrekken moet 

worden geïnterpre

teerd als een positief 

beleidsresultaat. Dit 

is een knap staaltje 

van 'spin doctoring'.' 

Ook tijdens het verblijf in het Vertrekcentrum zelf, blijkt een belangrijk deel van 

de uitgeprocedeerden ervoor te kiezen om alsnog 'met onbekende bestemming' 

te vertrekken. In 1996 worden van de 368 personen die een oproep krijgen om 

naar Ter Apel te gaan uiteindelijk 41 daadwerkelijk teruggezonden. In vier geval

len komt deze terugkeer niet op het conto van het Vertrekcentrum, maar heeft 

de VN-organisatie, lOM, een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle retourrni

gratie. In 1997 lukt het om van 898 uitgeprocedeerde personen die een aanzeg

ging krijgen om naar Ter Apel te gaan in 64 gevallen tot een feitelijke terugkeer 

te geraken. Vele uitgeprocedeerden vertrekken nog vóór (320) en ook na (65) de 

aankomst in Ter Apel 'met onbekende bestemming'. Van 93 personen kan in de 

pe-riode van drie maanden worden vastgesteld dat zij 'technisch niet verwijder

baar' zijn. Ze worden met behoud van rechten teruggeplaatst in de reguliere 

opvang van het COA. Bij 50 personen valt de beslissing om verdere opvang te 

onthouden, nu onvoldoende wordt voldaan aan de verplichting om medewer
king te verlenen. 

Bij de politieke waardering van deze gegevens is de Tweede Kamer begin 1997 

aanvankelijk geneigd om het vervoer van een AZC naar het Vertrekcentrum Ter 

Apel verder te stroomlijnen, zodat minder uitgeprocedeerden zich 'met een on

bekende bestemming' aan de dans zullen kunnen onttrekken. In tweede lezing, 

eind 1997, ontstaat in de Tweede Kamer echter het beeld dat het vrijwillig met 

onbekende bestemming vertrekken, moet worden geïnterpreteerd als een posi

tiefbeleidsresultaat. Dit is een knap staaltje van 'spin doctoring'. De Staat heeft 

im-mers geen dwang behoeven uit te oefenen op deze personen. INLIA, Vluchte

lingenwerk en een andere stoet met kritische volgers van het beleid kunnen bij 

een 'met onbekende bestemming vertrokken persoon' dus niet aan de regering 

het verwijt maken dat er dwang wordt uitgeoefend. Dwang uitoefenen ten aan

zien van een ongenode gast is ongeoorloofd. Alleen wanneer er een zware straf

rechtelijke overtreding is begaan, zou er vanwege de overheid sprake mogen zijn 

van uitoefening van dwang. Bovendien wordt door het vertrek met 'met onbe

kende bestemming' in de centrale opvang een plekje vrij gemaakt voor een 

nieuw instromende asielzoeker die anders wellicht nog wat ianger in de noodop

vang van een tentenkamp zou hebben moeten bivakkeren. Het initiatief om geen 

kostbare hulp meer te vragen, ligt bij het vertrek 'met onbekende bestemming' 

bij de belanghebbende zelf. In dat opzicht is het 'met onbekende bestemming' 

vertrekken naar het oordeel van de regeringspartijen veruit te verkiezen boven 

het ambtshalve opzeggen van de collectieve hulp bij ontbrekende bereidwillig

heid. Met het tentenkamp in Lheebroek blijkt INLIA een bijzonder gevoelige 

snaar te hebben geraakt. De Kamerleden vinden dat je uitgeprocedeerden niet 

'in de kou mag zetten'; ze mogen daar natuurlijk als 'second-worst'-alternatief 

natuurlijk wel zelf voor kiezen. Ter Apel blijkt in deze beleidsopvatting vooral te 
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werken als afschrikwekkend, 'worst-case-scenario'. 

Wanneer de Tweede Kamer wordt geconfronteerd met de kosten van het beleids

experiment in Ter Apel (minimaal 15 miljoen op jaarbasis) rijzen niet alleen ter 

linkerzijde bedenkingen. Ook ter rechterzijde ontstaat het beeld dat het beleids

experiment Ter Apel 'ondoelmatig' is geweest. Er is dus na de verkiezingen dui
delijk behoefte aan weer wat nieuws. 

De teleurstellingen van Job Cohen 

In de verkiezingscampagne van 1998 wordt volgens afspraak tussen de grote par

tijen geen aandacht besteed aan het asielvraagstuk. Bolkestein besluit na de ver

kiezingen te vertrekken. En ook Staatssecretaris Schmitz had reeds voor de ver

kiezingen te kennen gegeven de actieve politiek te zullen verlaten. Het probleem 

waaraan Hoffnungsträger Job Cohen het hoofd moet bieden, is dat het asielbeleid 

na vier jaar paars beleid volledig is vastgelopen. De opvangcapaciteit van het 

COA moet van 40.000 plaatsen in vier jaar worden vergroot tot 80.000 plaatsen. 

Deze doelstelling is ook vrijwel gehaald, zij het op de tijdelijke basis van artikel 

17 Wet op de ruimtelijke ordening (zie: Jan Brinks 2000). Verder moet de recente 

Vreemdelingenwet (1994) op de schop. Ook dit is inmiddels gelukt. De nieuwe 

Vreemdelingenwet trad 1 april 2001 in werking. Dit heeft al met al erg veel be

stuurlijke energie gekost die aan de feitelijke uitvoering van het beleid werd ont

trokken. Ook ten aanzien van het terugkeerbeleid zou er een oplossing moeten 
worden gevonden. 

Maar hoe werd het probleem nu gedefinieerd? Het probleem was niet dat 

Bolkestein erop wees dat het sluitstuk nog steeds ontbrak, maar de regelmatig 

op de televisie getoonde lekkende tentenkampen. En dat de asielzoekers - zoals 

in diverse andere bestuursrechtelijke procedures - niet in hoger beroep mogen 

gaan tegen een negatieve beslissing van de rechter in eerste aanleg. In het re

geerakkoord van het tweede paarse kabinet treffen wij reeds de kiem van de na

derende beleidsomslag aan: "personen die hier uit vrije wil en op eigen initiatief 

gekomen zijn om hun kansen op politiek asiel te beproeven, dragen wanneer zij 

niet binnen de termen van het verdrag van Genève en de Vreemdelingenwet val

len een eigen verantwoordelijkheid om zelf het land te verlaten en terug te ke

ren dan wel door te migreren". Wanneer de overheid voortaan uitgaat van het 

beginsel van de 'zelfredzaamheid', hoeft er - hoera! - ook geen dwang meer te 

worden uitgeoefend (Tweede Kamer 1998-1999, 19.637, nr.444). En zou er - zoals 

ook is geregeld in de nieuwe Vreemdelingenwet van 2001 - van overheidswege 

geen hulp meer geboden te hoeven worden aan degenen van wie ook in aller

laatste instantie (dus dat is na hoger beroep) is vastgesteld dat zij echt geen poli
tieke vluchteling zijn. 

De media en daarmee dus ook de Tweede Kamer hebben vanaf medio 1998 geen 
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enkele belangstelling meer voor het Vertrekcentrum Ter Apel. Het nieuwe is eraf. 

In Ter Apel zelf werken drie overheidsinstanties op ambtelijk niveau keihard aan 

het verder routiniseren en optimaliseren van de vertrekprocedure. De voorlich

ting aan de reguliere asielzoekerscentra wordt verbeterd. De CGA-medewerkers 

die werkzaam zijn bij de centrale opvang in de meer dan 100 asielzoekerscentra 

worden ingelicht over de mogelijkheden van begeleid vertrek. Wanneer uitgepro

cedeerden een oproep krijgen om naar Ter Apel af te reizen, kunnen de mede

werkers van het CGA voortaan meer zakelijke en neutrale (wellicht zelfs positie

ve, stimulerende) informatie aan deze doelgroep meegeven. De werkafspraken 

tussen CGA, IND en de Koninklijke Marechaussee (I<mar) worden gestroomlijnd. 

De effectiviteit van de procedure neemt bovendien langzaam, maar gestaag toe. 

In 1999 krijgt de Evangelische Omroep zelfs toestemming om de werkwijze van 

het Vertrekcentrum te filmen. In zes afleveringen wordt een openhartig en 

realistisch verslag gedaan van de gevolgde werkwijze. Een en ander leidt niet tot 

grootse protesten. De werkwijze van het Vertrekcentrum is inmiddels maat

schappelijk geaccepteerd. In het dorp Ter Apel was de acceptatie bij voorbaat al 

groot. Er werd immers verloren gegane werkgelegenheid gecompenseerd. 

Bovendien werd er ook in substantiële mate nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. 

De plaatselijk pastoraal werker die een persoonlijke kruistocht tegen het Vertrek

centrum was begonnen, was inmiddels teleurgesteld - over het volledig gebrek 

aan steun vanuit de eigen parochie voor deze actie - vertrokken. INLIA richtte 

haar pijlen inmiddels op de nieuwe Vreemdelingenwet van Cohen en de gedwon

gen uitplaatsing van illegalen (als consequentie van de Koppelingswet van 1998). 

Dat het vertrekcentrum draaide en maatschappelijk was geaccepteerd, was een 

heuse beleidsprestatie die voornamelijk op het conto kan worden geschreven 

van de ambtelijke diensten IND, Kmar en in mindere mate het COA. 

Maar toen viel in juni 2000 opeens het doek. Staatssecretaris Job Cohen is blijk

baar teleurgesteld en besluit het Vertrekcentrum te sluiten. Tot vreugde van de 

gemeente Vlagtwedde is het behoud van werkgelegenheid deze keer wel goed 

geregeld. Ter Apel komt in aanmerking om aan de voordeur van de asielketen 

het vierde Aanmeldcentrum te mogen huisvesten. 

Vanuit een rationeel oogpunt valt het moeilijk te begrijpen dat wanneer de uit

voering eindelijk op gang komt en routinematig kan verlopen, wordt besloten 

om het nu steeds doelmatiger en effectiever wordende terugkeerbeleid te beëin

digen. Vanuit de uitvoering wordt er niet geprotesteerd tegen het besluit van Job 

Cohen. Een belangrijke reden is dat de drie instanties die samen het Vertrekcen

trum hebben moeten trekken: COA, IND en Kmar onderling in een stammenoor

log verwikkeld zijn geraakt. Bestuurlijk Den Haag weigert om in dit conflict het 
verlossende woord te spreken. 

Het COA is primair een instelling van welzijnswerkers die floreert bij het bieden 

van hulp en zorg. In de leiding van het COA is sprake van een hoog PvdA-gehalte. 
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In de periode van het tweede kabinet Kok is het COA de snelst groeiende over

heidsorganisatie van Nederland. Hoofddirecteur Erry Stoové wordt door Minister 

Zalm uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar en eind 2001 geroepen tot 

het hoge ambt van directeur Sociale Verzekeringsbank. 

De IND daarentegen heeft veeleer een justitiële kijk op de zaak. heeft een min

der prominent politiek profiel, en wenst beschikkingen 'te slaan' die de toets 

van elke juridische kritiek (door de rechter in eerste en tweede instantie) kun

nen doorstaan. De hele inspanning van de IND staat in deze periode in het teken 

van het bereiken van kwaliteit (het INK-model). Alles dient zorgvuldig te gaan. 

De kans om ienland af te wijzen die toch een echte politieke vluchteling blijkt te 

zijn, moet zo klein mogelijk worden gemaakt (Nationale ombudsman 1998). Het 

is van groot belang dat de Nederlandse ambassades in de meest populaire her

komstlanden (Irak, Afghanistan, Angola, Azerbeidjan, Iran) zoveel mogelijk gede

tailleerde ambtsberichten over het politieke verleden van de asielaanvrager 

inzenden. Zorgvuldigheid vraagt tijd. De behandeluren bij de IND nemen fors 

toe. 

Tenslotte is er de politiële insteek van de Koninklijke Marechaussee. In beginsel 

beschikt deze dienst over de attitude die dringend nodig is om de wet - ook tegen 

de voorkeur van de belanghebbende in, dus zonder diens instemming, dus bui

ten de poldercultuur om, zelfs zonder het endemische gedogen - te volvoeren. 

Ook op andere plaatsen (bijvoorbeeld in de sociale zekerheid) is gebleken dat 

sociale welzijnswerkers en stricte wetstoepassers moeilijk samenwerken. 

Voor het Vertrekcentrum Ter Apel werden deze bureaupolitieke problemen tot 

de tweede macht verheven. Hoewel er op het Vertrekcentrum zelf duidelijk een 

situatie was ontstaan waarbij over de muren van elkanders organisatie heen 

werd gekeken, kon dit niet gezegd worden van de drie moederorganisaties in 

Den Haag. Geen wonder dus dat de directeur van het Vertrekcentrum medio 

1999 de pijp aan Maarten gaf. Steeds meer managers die in de frontlijn verant

woordelijkheid hadden gedragen en bloot hadden gestaan aan de gesel van de 

vrije pers, de gesubsidieerde advocatuur en de niet altijd even ontspannen uitge

procedeerden, hielden het voor gezien. Ter Apel mocht geen succes worden. 

Vanuit Den Haag kwam er geen enkele steun voor de werkers in het veld. Ging er 

wat mis, dan lag dat aan de ambtelijke uitvoering op locatie die niet op orde 

was. De vervreemding tussen de politiek van de 'beleidsverbeteraar' Job Cohen in 

Den Haag en de noeste werkers in het vooronder van Ter Apel was eind 1999 

compleet. 

In het nieuwe beleid van Job Cohen wordt het terugkeerbeleid een onderdeel 

van de gehele asielketen. Reeds op de aanmeldcentra zou er over terugkeer moe

ten worden gesproken. Ook in de reguliere centra krijgen COA-medewerkers cur

sussen om terugkeervragen deskundig tegemoet te treden. Verder rust sinds 1-4-

2001 op de uitgeprocedeerde vluchteling de verplichting om binnen vier weken 
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het land te verlaten. In ieder geval zal 28 dagen na de negatieve beschikking de 

centrale opvang - ten laste van de staatskas - worden beëindigd. De klassieke 

tegenwerping dat dit beleid op termijn vanzelf zal gaan leiden tot een aanzwel

len van het leger illegalen kon, dankzij de tot op heden bereidwillige medewer

king van bepaalde sociologen en politiekorpsen in de grote steden, glashard wor

den ontkend. Bij aanhoudingen van illegalen met name in de grote steden die 

worden verdacht van ernstige overtredingen en misdrijven, bevinden zich medio 

2000 immers (nog) weinig uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is geen wonder 

omdat het 'met onbekende bestemming vertrokken' in de jaren daarvoor nog 

geen grote vlucht had genomen. Die stroom zal pas in de tweede helft van 2001 

goed op gang gaan komen. In kwantitatief opzicht is de jaarlijkse stroom 

arbeidsmigranten die meestal over een kortdurende of ontbrekende arbeidsver

gunning beschikken, zeker zo groot als de instroom van personen die met een 

asielverhaal een beroep doen op de COA-opvang. Het is dus - statistisch gezien -

geen wonder dat uitgeprocedeerde asielzoekers medio 2001 nog slechts een 

klein onderdeel uitmaken van de illegalen die in de grote steden tegen een poli

tiecontact aanlopen. 

Zeven lessen voor een nieuw kabinet 

Eind 2000 werd Hoffnungsträger Job Cohen voor zijn optisch blijkbaar zeer positie

ve bijdrage aan het Nederlandse asielbeleid beloond met het burgemeesterschap 

van 's lands Hoofdstad. Het is nu aan de juriste Kalsbeek om een consequent 

terugkeerbeleid uit te stippelen. Bij de vorming van dat beleid dient ons inziens 

te worden voortgebouwd op de lessen die uit de opkomst en ondergang van het 

Vertrekcentrum Ter Apel kunnen worden getrokken. Tot besluit van deze 

beleidsverkenning zullen wij daarom zeven lessen trekken. 

1. Wanneer controversieel beleid moet worden uitgevoerd op het niveau van ope

rationele beslissingen, waardoor mensen worden geraakt en die aanvechtbaar 

zijn voor de rechter, is het van groot belang dat de uitvoerende instanties be

schikken over een eigen mogelijkheid om zich in de pers te verweren. De noeste 

zwoegers in Ter Apel kregen wel veel meer media-aandacht dan aanvankelijk 

werd verwacht, maar konden niet beschikken over een eigen voorlichtingsmede

werker. De steun vanuit Den Haag was zeer terughoudend. De voorlichters van 

de drie ambtelijke diensten (COA, IND, Kmar) die met elkaar het Vertrekcentrum 

zouden moeten 'runnen', boden slechts bij zeer hoge uitzondering enig publici

tair tegenwicht. Zo kon het gebeuren dat de Werkgroep Vluchtelingen Vrij en 

John van Tilborg van INLIA de meest bekende woordvoerders in de media zijn 

geweest over het dossier Ter Apel. Zo'n fout wordt - ons inziens - alleen maar 

gemaakt ten aanzien van symbolisch beleid dat de Haagse beleidsmaker goed 
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beschouwd niet echt ziet zitten. 

2. Bij het organiseren van de terugkeer stuiten wij op het probleem dat er vrijwel 

geen organisaties zijn die zich specialiseren in retourmigratie. Op zichzelf is het 

organiseren van reizen geen overheidstaak. In beginsel zouden Nederlandse 

organisaties voor ontwikkelingswerk zoals de NOVIB op dit terrein goed werk 

kunnen doen. Maar om 'ideologische' reden durven dit soort organisaties dit 

niet aan. Op het vlak van de instroommigratie bieden commerciële, meestal 

malafide reisagenten in de herkomstlanden hun diensten aan (Herweijer, 2000). 

Deze organisaties gebruiken allerlei middelen waaronder illegale en dwang

maatregelen om hun diensten aan de man of vrouw te brengen. De nieuwe 

Staatssecretaris of eventueel het nieuwe kabinet zou commerciële reisorganisa

ties - eventueel van niet·Nederlandse origine, zoals het lOM - dienen te interes

seren om op een no-cure·no-pay-basis terugkeerarrangementen in de markt te zet

ten en aantrekkelijk te maken. Zoals onze nationale trots - de KLM - het nodige 

heeft weten te verdienen aan de inkomende asielmigratie, zo zouden we er voor 

moeten zorgen dat deze organisatie ook een graantje gaat meepikken aan de 

grootschalige retourmigratie. Zo'n financiële prikkel zou deze zwakke schakel in 

de 'terugkeerketen' op andere gedachten kunnen brengen. 

3. Bij het organiseren van een geloofwaardige terugkeerketen is het van belang 

om duidelijk te bepalen welke organisatie daar de regie voert. Het was indertijd 

bijzonder halfslachtig om de directeur van het Vertrekcentrum te rekruteren uit 

de hoek van de welzijnsorganisatie COA. Het is veel geloofwaardiger wanneer 

een instantie zoals het Vertrekcentrum opereert onder de leiding van de Kmar 

of eventueel de IND. Per slot van rekening gaat het hier om overheidsdiensten 

die deels tegen de zin en de wens van de betrokkene in worden aangeboden. 

Maar aan dat negatieve overheidsoptreden ligt natuurlijk wel een wet, een zorg

vuldige procedure en een competente ambtelijke organisatie ten grondslag. 

4. Wanneer de Kamer en de Staatssecretaris aandringen om in hoog tempo een 

beleid te gaan voeren, is het ten opzichte van de werkers in het veld wel zo eer

lijk wanneer deze beleidsintentie authentiek is. Een authentiek beleid brengt 

met zich mee dat de Staatssecretaris de uitvoerende instanties steunt, ook wan

neer deze diensten onder vuur komen te liggen van de media. Een authentieke 

beleidsvoorkeur betekent ook dat de politici niet elke keer hun werkelijke be

leidsvoorkeur verzwijgen of wijzigen. Het beleidsexperiment met Vertrekcen

trum Ter Apel waar zeer waardevolle informatie over het verkrijgen van reisdo

cumenten, de omgang met de ambassades van notoire schurkenstaaten en het 

organiseren van reizen is verworven, is om zeep gebracht door opportunistisch 

gemanoeuvreer. Ontwikkelingsprojecten dienen niet puur te worden beoordeeld 
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op de doelmatigheid op korte termijn (de 15 miljoen gulden voor de uitplaatsing 

van 66 uitgeprocedeerden in 1997). Ontwikkelingsprojecten dienen beoordeeld 

te worden op hun mogelijkheden om het beleid voor de nabije toekomst verder 

te verbeteren. Die kans is nu gemist. Gelukkig heeft de nieuwe Staatssecretaris 

laten zien dat ze moedig genoeg is om de draad weer op te pakken. 

5. Wanneer een nieuw en controversieel beleid wordt gestart, is het goed om 

niet al te overhaast van start te gaan. Om aan het geroep van Bolkestein tege

moet te komen, wilde de Kamer zo snel mogelijk starten met het feitelijk sturen 

van uitgeprocedeerden naar Ter Apel. Het noodgebouwtje, de hekken en het 

prikkeldraad vielen echter bijzonder slecht in de media. Deze beeldvorming had 

met een meer zorgvuldige voorbereiding voorkomen kunnen worden. Toen het 

definitieve en representatieve Vertrekcentrum er stond, de hekken waren ge

verfd, de toegang was opgefleurd en het prikkeldraad was verwijderd, wilde 

geen enkele journalist nog afreizen naar Ter Apel om daar mooie plaatjes te 

schieten. Ook ten aanzien van de ondersteunende regelgeving kan worden ge

steld dat deze ontbrak bij de start. Medio 1998 lagen er dankzij de zogeheten 

commissie- Van Dijk uitstekende voorstellen om de ondersteunende lagere regel

geving tot stand te brengen (Tweede Kamer 1997-1998, 19637, nr.322). Deze voor

stellen zijn, toen Job Cohen zijn handen van het Vertrekcentrum aftrok, echter 

nooit geïmplementeerd. Dat kan echter alsnog gebeuren. 

6. Voor een goede aanpak van het terugkeerbeleid kan het ook in de toekomst 

nodig zijn om de deskundigheid en de faciliteiten te concentreren op bepaalde 

plaatsen. Natuurlijk ligt het voor de hand om de nabijheid te zoeken tot bepaal

de luchthavens. Maar niet noodzakelijk moet daarbij worden gedacht aan 

Schiphol. Ook regionale luchthavens als Eelde, Leeuwarden, Twente, Beek, 

Eindhoven bieden goede vertrekmogelijkheden. Een belangrijk aspect van de 

locatie Ter Apel was dat provincie en gemeente van meet af aan ten volle bereid 

waren om medewerking te verlenen aan het beleid. Bij het terugkeerbeleid van 

Elisabeth Schmitz en Job Cohen ging het voornamelijk om een symbolische actie 

voor de Bühne, zonder authentieke intentie om er ook echt wat van te maken. 

Wat dat betreft, mag het niet nog een keer gebeuren dat de regeringspartij VVD 

zal weigeren om de verantwoordelijkheid voor dit - voor haar electoraal zo gun

stige - dossier te nemen. Dat zal het de WO veel moeilijker maken om in te stem

men met slechts symbolische maatregelen en vervolgens weer pogingen te wa

gen electoraal garen te spinnen met kritiek op het gevoerde beleid. 

7. De laatste les is dat medewerkers die moeilijke taken moeten uitvoeren werke

lijk moeten worden gesteund. De soldaten die werden uitgezonden naar Eritrea 

om daar hun vredesmissie te volvoeren, kregen de positieve aandacht van de po-
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litici en werden voor hun inzet beloond. De medewerkers die in Ter Apel moes

ten proberen om uitgeprocedeerde Eritreërs te interesseren voor de opbouw van 

hun eigen land. werden in datzelfde politieke Den Haag over het algemeen ech

ter onthaald op hoongelach. Niets is zo demotiverend als gebrek aan politieke 

steun in controversiële uitvoeringssituaties. Wat dat betreft kreeg het paarse 

kabinet het falende terugkeerbeleid waar het zelf om heeft gevraagd. 

Prof Dr. M. Herweijer is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. 

Mr. G. Heiminge is gemeentesecretaris in Ten Boer. 
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Maatschappelijke dienstplicht: 

het wordt tijd! 
DR. A.CR.M. DE KOK 

Het thema van de sociale dienstplicht staat weer op de politieke agenda. Het 

idee zingt al heel lang rond in de Haagse arena. Uit Groenlinks-hoek werd in 

1978 voor het laatst voor sociale dienstplicht gepleit. In dat jaar vroeg Ria 

Beckers - fractievoorzitter van de toenmalige PPR - alom een onderzoek naar 

de invoering ervan. De allang opgeheven partij DS'70 publiceerde er in 1979 

zelfs een rapport over (Sociale dienstplicht: praktische solidariteit). Eind jaren 

tachtig en begin jaren negentig was er discussie over binnen het CDA. Dat 

heeft destijds weinig concreets opgeleverd. Eind 1999 hield het Forum voor 

Democratische Ontwikkeling een digitaal Debat waar invoering van de sociale 

dienstplicht ook als idee uit de bus rolde. Een maand geleden verklaarde 

Naima Azough, kandidaat voor de Tweede Kamer namens Groenlinks, zich 

voorstander ervan. Dat zou helpen om de jeugd te leren dat 'solidariteit een 

belangrijk principe is in onze samenleving' (Het Parool, 20-3-2002). Volgens 

Azough kiezen jongeren nu uitsluitend voor zichzelf. Ook de huidige voorman 

van de PvdA in Amsterdam, Rob Oudkerk, opperde afgelopen zomer de vraag 

of het geen tijd wordt jongeren een jaartje sociale dienstplicht op te leggen. 

Pim Fortuyn bepleit de sociale dienstplicht in zijn verkiezingsprogram. Er 

lijkt, dit alles overziende, nu meer draagvlak te zijn dan jaren geleden. Het 

CDA heeft in zijn verkiezingsprogramma gekozen voor een kortdurende maat

schappelijke stage. Maar zou het CDA niet ook moeten kiezen voor een sociale 

dienstplicht? Ton de Kok, oud-lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, 

vindt van wel. De tijd is er rijp voor. 

We zetten het leger in, hospikken in het verpleeghuis! Terecht was Trouw daar

over verbijsterd (De onderkant, 6 april). Het artikel werd besloten met de ver

zuchting dat het zo langzamerhand tijd wordt te gaan denken over de invoering 

van sociale dienstplicht. Ook Fortuyn heeft onlangs in zijn veelbesproken boek 

de sociale dienstplicht weer in het licht geplaatst. Moed heeft de man zeker; aan 

eventuele protesten van de jeugd heeft hij geen boodschap. Daarentegen ken

merken de gevestigde politici zich in deze kwestie door opmerkelijke terughou

dendheid. Jarenlang zijn ze de discussie hierover uit de weg gegaan. 

Als voorzitter van de commissie gehandicaptenbeleid en als defensiespecialist 

heb ik in de Kamer jaren lang met dit idee luid roepend door de politieke woe

stijn getrokken. Niemand wilde luisteren. In 1989, na veel massagewerk, had ik 
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mijn fractievoorzitter E1co Brinkman zover dat hij tijdens de Algemene Politieke 

Beschouwingen met een motie een poging deed om 'sociale dienstplicht' op de 

politieke agenda te plaatsen. Het ging toen om niet meer dan een voorstel tot 

een onderzoek naar de haalbaarheid van het idee. Maar ondanks de toezegging 

van Hans van Mierlo (D66) om Brinkman in zijn poging te steunen, ging de 

motie in rook op. De vrouwen in de Kamer hadden er de brand in gestoken. De 

dames wensten eerst 'volledige emancipatie' en geen 'nieuwe plichten'. 

Een belangrijke impuls tot de gedachte over sociale dienstplicht voor alle jonge

ren is nog steeds het gegeven dat veel maatschappelijke taken niet of onvoldoen

de worden vervuld, gewoon door gebrek aan 'losse' handen. Belangrijk is ook de 

overweging dat maatschappelijk dienstplicht de verdergaande individualisering 

en het groeiende groepsegoïsme in de samenleving kan afremmen. Daar komt 

dan nog bij dat ons land vandaag de dag smeekt om een goed integratie-instru

ment voor allochtonen. 

De afgelopen tien jaar duikt het onderwerp in diverse varianten steeds weer op, 

maar steeds met angstvallige ontduiking van het element 'verplichting'. Het 

CDA komt in haar nieuwe verkiezingsprogramma met een maatschappelijke 

stage (van een maand!) voor scholieren om onder de jongeren 'vrijwilligerswerk' 

te stimuleren. Het CNV deed een soortgelijk voorstel. De Nederlandse Organisa

ties Vrijwilligerswerk ontvouwde allerlei plannen om de jeugd tot vrijwilligers

werk aan te zetten. En de Landelijke Studentenvakbond ontwierp zelfs een sys

teem van studiepunten waarmee, was de naïeve verwachting, de student verlokt 

zou kunnen worden wat van zijn kostbare tijd in vrijwilligerswerk te steken. 

Gebleken is echter dat het stimuleren van jongeren tot meer vrijwilligerswerk 

niet leidt tot noemenswaardige resultaten, dat het niet meer is dan trekken aan 

een dood paard. Slechts een klein gedeelte onder de vrijwilligers in ons land is 

jonger dan 35 jaar (SCP). Zo'n tachtig procent van de jongeren zal nooit of te 

nimmer tot vrijwilligerswerk kunnen worden aangezet en blijft dus buiten de 

doelstelling van het aankweken van meer maatschappelijk engagement. 

Toen al, begin jaren negentig, zagen we dat er in vele sectoren in de zorg jonge

ren konden worden ingezet. Er waren maar weinig instellingsdirecteuren die het 

idee van sociale dienstplicht afwezen. Er was zelf brede overeenstemming over 

de zin van een onderzoek naar de haalbaarheid van het idee. Alleen onwetenden 

kwamen met het argument dat je 'toch geen ongemotiveerde dienstplichtigen 

op geestelijk gehandicapten en bejaarden kon 'loslaten'.' Men verkeerde in de 

merkwaardige veronderstelling dat plicht per definitie ongemotiveerd maakt. 

Onzin. In het verleden is gebleken dat zelfs onze langharige dienstplichtige sol

daten bij grote NAVO-oefeningen uiterst gemotiveerd en voorbeeldig konden wer

ken, en dát in een militaire spelsituatie, waarbij het gevoel nuttig te zijn maar 
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bij weinigen opkwam. Hoe te meer zal een dienstplichtige zijn te motiveren in 

een zorgsituatie. 

Maar laten we het idee van maatschappelijke dienstplicht vooral niet alleen kop

pelen aan de zorgsector. Er dient de jongens en meisjes een breed scala aan keu

zemogelijkheden te worden geboden. Diegene onder de jongeren die zich nog 

niet zo makkelijk contactintensieve zorg ziet verlenen, zou moeten kunnen kie

zen voor andere taken: bij 'natuur en milieu', de openbare orde of in sociaal-cul

tureel werk. Ook het onderwijs kan van de maatschappelijke dienstplicht pro

fiteren. Wordt door een jongere voor een lerarenopleiding gekozen dan zou dat 

een vrijstelling van de dienstplicht moeten kunnen opleveren. Dat was in de 

jaren '60 al het geval. 

In het CDA-verkiezingsprogramma luidt het voorstel voor een maat
schappelijke stage: 'Er komt een maatschappelijke stage op alle school

typen in het voortgezet onderwijs. Doel is de deelname van jongeren 
aan het vrijwiUigerswerk te stimuleren. Zo kunnen zij ervaring opdoen 
bij maatschappelijke organisaties (natuur. m.iJieu. buurthuizen. zorgin
stellingen. sportverenigingen etc.). De stage moet door de jongere zelf 

als zinvol worden ervaren. Daarom zal hij of zij zelf adiefinvloed heb
ben op de stageplaats en verdient hij of zij studiepunten voor het ver-
vullen van de stage', 

Maar zelfs het dienen in de krijgsmacht kan een keuzemogelijkheid worden. Met 

nostalgie denkt men daar terug aan die goede oude tijd, met die relatief goed 

gemotiveerde, goed opgeleide en sociaal gedifferentieerde lichtingen jonge man

nen. Wat wij in de commissie Defensie van de Kamer toentertijd in de discussies 

over het afschaffen van de militaire dienstplicht al vreesden, is immers in korte 

tijd bewaarheid geworden: de krijgsmacht komt chronisch mensen te kort, de 

krijgsmacht is een toevluchtsoord voor kansarmen, en de krijgsmacht verschiet 

van kleur. Maar behalve als optie voor de dienstplichtige kan Defensie ook een 

rol spelen bij de uitvoering van de sociale dienstplicht. Per slot van rekening is 

de militaire dienstplicht niet afgeschaft, maar opgeschort. De dienstplichtwet, 

de deskundigheid en de organisatiestructuren zijn nog voorhanden en kunnen 

zo worden geoperationaliseerd. 

Maatschappelijk dienstplicht kan in onze post-moderne multiculturele samenle

ving een prachtig instrument zijn om bij de jongens en meisjes sociaal verant

woordelijkheids- en inlevingsgevoel aan te kweken. Generatie na generatie jonge

ren, zwart en wit, zullen, met elkaar, gedurende hun maatschappelijke dienst-
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tijd, in aanraking komen met zaken en problemen waarmee ze vroeg oflaat zelf 

ook te maken krijgen. Ze zullen kennis maken met de grote dilemma's van het 

leven, met de pijn, de emoties en het verdriet; ze zullen beseffen dat hun mate

riële en virtuele werkelijkheid slechts voor een gering gedeelte bestaat uit vakan

ties, mobieltjes of houseparties. 

Maatschappelijke dienstplicht lijkt wenselijk, maar is zij ook uitvoerbaar? Er zit

ten aan de uitwerking van dit concept uiteraard vele haken en ogen, maar daar

over zal een in te stellen onderzoek duidelijkheid moeten geven. Het is het afge

lopen najaar tijdens de parlementaire behandeling van de begrotingen van de 

diverse relevante departementen weer eens duidelijk geworden dat men voor 

vele problemen, die door maatschappelijke dienstplicht zouden kunnen worden 

verlicht, geen oplossingen heeft. Het is dus tijd dat zij als een optie voor de na

bije toekomst snel wordt onderzocht. Het is te gek dat alleen Fortuyn de moed 

heeft om de jongeren met een plicht te confronteren. Maatschappelijke dienst

plicht propageren, vraagt politieke moed. Maar die heeft in ons land, en in onze 

partij, bij het regelen van gevoelige maatschappelijke vraagstukken, nooit ont

broken. 

Dr. A.C.H.M. de Kok, was voorzitter van de commissie gehandicaptenbeleid van de CDA

Tweede Kamerfractie en defensiespecialist (1983-1994). 
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Mix van politieke partij, 

Greenpeace en ANWB 
MR. F.A.M. VAN DEN HEUVEL 

De traditionele politieke partijen liggen zwaar onder vuur. De bekende Spaan

se socioloog Manuel CasteIls had de trieste uitslag van de Franse verkiezingen 

(waar Le Pen de linkse presidentskandidaat jospin versloeg) voorspeld: 'Kijk 

naar de Franse verkiezingen dezer dagen. Er is wantrouwen ten opzichte van 

alle partijen. En dat zie je in bijna elke democratie in de wereld. Mensen ver

trouwen niemand. De regering zegt iets te zullen doen, maar doet dat niet. 

Daarom straffen de kiezers de regering door op 'die andere vent' te stemmen. 

Die vertrouwen ze ook niet. Maar ze hebben in ieder geval de zittende politi

cus gestraft. Mensen stemmen meer ergens tegen dan ergens voor, omdat ze 

niet verwachten dat wat ze willen zal worden bewerkstelligd door welke poli

ticus dan ook' (NRC Handelsblad, 21-4-2002). Frank van den Heuvel is niet van 

deze pessimistische visie overtuigd. Zijns inziens kunnen de bestaande partij

en zoals het CDA het vertrouwen nog zeker terugwinnen. Daartoe moet er nog 

wel wat aan de werkwijze en organisatie van de traditionele partijen verande

ren. 

Paars wilde een aardverschuiving in de nationale politiek veroorzaken. Welnu, 

dat gaat blijkbaar lukken. Massaal wordt paars naar de schroothoop verwezen. 

Massaal is het onbehagen over de paarse politiek. Ook massaal is de afkeer van 

de Haagse politiek. Een buitenstaander als Fortuyn en een buitenstaande partij 

als Leefbaar Nederland mobiliseren het volk. Met z'n allen tegen de bestaande 

partijen. Is dit de oplossing? Neen. Ligt hier de oplossing? Ja. Enkele jaren gele

den hadden we de dot.com-bedrijven. Deze zouden een nieuwe richting aangeven 

in het economisch en daardoor ook in het maatschappelijk leven. Na een zeer 

korte hype legden ze het loodje en bleken de oude, organisch gegroeide be-drij

ven de overlevers: de corp.com's. Wel zullen ze met de tijd mee moeten gaan. En 

wanneer oude, sterk gewortelde bedrijven op de juiste manier hun oude kracht 

en merken combineren met de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden win

nen ze het. De corp.com zet z'n zorgvuldig opgebouwde merk, reputatie, infra

structuur en klantrelatie in in combinatie met nieuwe mogelijkheden als inter

net, slimme allianties en transparantie. Of, om het anders te zeggen, Nieuwe 

wegen, vaste waarden. 

Terug naar de politiek. De echte, duurzame vernieuwing zal moeten komen van

uit de bestaande politieke partijen. Alle initiatieven van nieuwe partijen hebben 

het niet overleefd. D66 is misschien de uitzondering, maar waarschijnlijk na 15 
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mei de bevestiging hiervan. Daarnaast zijn er de laatste jaren nog allerlei onder

stroom-bewegingen opgericht als 'De Club van Schier', 'Red de beschaving' en 

'Elk mens telt'. 

Wat is nu de taak voor de bestaande poltieke partijen, in casu voor het CDA? 

Beter en slimmer inspelen op gedachten in de onderstroom, maar wel passend 

bij het gedachtegoed en de historie van de partij. Politieke partijen moeten veel 

breder worden. Een soort beweging, bestaande uit vier verschillende onderdelen. 

Enerzijds is het een organisatie die over bepaalde onderwerpen een brede coali

tie kan smeden van belanghebbenden. Anderzijds is het zakelijk georganiseerd 

bedrijf dat faciliteiten biedt aan leden en belanghebbenden. Hierbij kun je den

ken aan het ondersteunen van leden bij het invullen en regelen van allerlei 

maatschappelijke zaken als het aanvragen van zorgvoorzieningen, belastingfor

mulieren en onderwijszaken. Het gaat dan over onderwerpen waar nu de overhe

den vaak tekortschieten. Voorts dient de beweging een forum te zijn voor creatie

ve gedachten: een denktank En natuurlijk heeft de beweging een politieke partij 

die het Haagse deel voor haar rekening neemt, doch slechts als een onderdeel 

van een veel bredere beweging. Uiteindelijk zal een partij, en ik denk dat het 

CDA daar uitstekende papieren voor heeft, een mix zijn van Greenpeace, de 

ANWB, denktank en een politieke partij. 

Bij het invullen van deze brede beweging zal deze politieke partij nieuwe stijl 

zaken moeten oppakken die bij haar passen. Herkenbaar voor de mensen. Philips 

kan wel in nieuwe media gaan, maar niet in borrelnootjes. Het CDA zal dus met 

name maatschappelijk gerichte zaken moeten oppakken. Daarbij kan het CDA 

haar merk (degelijk), reputatie (ruim honderd jaar historie, bestuurservaring en 

solide beleid) en de infrastructuur van ruim 500 afdelingen en vele duizenden 

leden (veerkracht, distributiemogelijkheden en fijnmazigheid) moeten inzetten. 

Om iets concreets te noemen bij het inzetten van de infrastructuur: organiseer 

voorverkiezingen zoals in de Verenigde Staten. We doen er vaak lacherig over, 

maar het goede van de primaries is dat het echt van onderop georganiseerd is; 

iedereen kan meedoen. In iedere sportzaal, in ieder dorp, in iedere staat worden 

politici gedwongen helder hun standpunt naar voren te brengen en mensen voor 

zich te winnen. Een partij als het CDA zou zich als partij van de regio's perfect 

lenen voor dit systeem. Primaries in iedere provincie betekent veel media-aan

dacht, zeker ook lokaal (lokale TV-zenders en kranten) en kandidaten worden 

gedwongen zich steeds goed te presenteren en niet alleen Haagse, maar even

eens regionale issues te bespreken. De primaries zouden moeten eindigen in een 

twee- of driestrijd in het najaar voor de verkiezingen. 

Tevens zou het CDA als brede beweging veel vaker slimme allianties moeten aan

gaan met allerlei bewegingen die passen bij zijn gedachtegoed. Rond maatschap

pelijke vraagstukken als gezondheidszorg, onderwijs, de ethische kwesties is het 
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CDA als politieke beweging bij uitstek een goed forum. Geen ziel en zaligheid 

uitleveren aan elkaar, maar wel slim gezamenlijk optrekken bij gezamenlijke 
belangen. 

Een denktank binnen de brede beweging moet onafhankelijker van het Haagse 

politieke keurslijf kunnen opereren en ideeën lanceren. Zeker voor het CDA, 
maar niet exclusief. 

Wat betreft de ledenorganisatie zijn binnen het CDA de eerste stappen gezet 

naar een gedifferentieerd lidmaatschap. Dit kan nog gevarieerder. Biedt een 

breed pakket en dan hoeft niet meer ieder lid meteen politiek actief te zijn of lid 

te zijn voor alles. Twee grote ledenorganisties, de Rabobank en de ANWB, groei

en momenteel als kool. Ze bieden hun leden allerlei soorten diensten en facilitei

ten aan. Niet alles is verplicht, maar er ligt wel een duidelijke band. Tevens ligt 

hier een mogelijkheid voor het CDA om meer inkomsten te genereren zonder 

afhankelijk te zijn van de overheid. Ook hier dus meer creativiteit en innovativi

teit gewenst. Juist wanneer deze zaken slimmer en beter georganiseerd zijn, is er 

meer ruimte voor de inhoud. Tevens heb je als politieke partij een breder draag

vlak en zitje niet enkel in het Haagse verdomhoelqe. Kortom, ook een positieve
re pers. 

Uiteindelijk zal het CDA een ander soort organisatie moeten zijn: een solide be

weging die haar oude waarden behoudt, maar via nieuwe wegen invult, waarbij 

zakelijke organisatie, inhoudelijke diepgang en een positieve uitstraling samen

gaan in een beweging die eem mix is van een politieke partij, een belangenver

eniging, een denktank en een 'ANWB': een traditionele ledenvereniging, een 

sterke groep donateurs en mensen die bepaalde faciliteiten zoeken en vinden bij 
het CDA. 

Mr. F.A.M. van den Heuvel is redactielid. 
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[BEZINNING] 

"Met de schepping van de mens kwam de 

mogelijkheid van het initiatief de wereld 
binnen, dat wil zeggen: de vrijheid werd 
geschapen toen de mens geschapen werd, 
geen minuut eerder." 

(Hanna Arendt, The human condition, 
Chicago University Press, Chicago and 
London 1958, p. 177) 

Augustinus wist het al: we zouden niet van een 

begin van de schepping kunnen spreken, als er 

geen mensen geweest waren, die zich het begin 

van de wereld kunnen denken, omdat ze zelf 

wezenlijk beginners zijn: op zekere dag verwekt, 

geboren, geroepen tot het leven. En elke dag in 

staat een nieuw begin te maken met leven en om 

zelf het eigen leven en dat van anderen te verbete

ren. Hanna Arendt noemt dat het beginsel van 

nataliteit: geboortigheid. Ze beschouwt dit als de 

basiskwaliteit van het menselijk bestaan en als 

vrijwel synoniem met vrijheid. Onze menselijke 
vrijheid is dus niet zomaar de vrijheid om te kie

zen tussen dit of dat, bijvoorbeeld tussen het ene 

politieke programma of het andere, laat staan 

zoiets als overvloed van keuzen. Het is zeker niet 

hetzelfde als de macht om willekeurig te handelen 

of baas in eigen huis te zijn. Vrijheid is vooral de 

mogelijkheid tot initiatief, tot verandering van de 

omstandigheden, tot het handelen volgens plan, 

tot doelbewust leven. Daarbij kunnen we als men

sen natuurlijk ook kiezen voor het kwade, voor 

het schenden van andermans vrijheid en zelfs 

voor dodelijk geweld tegen anderen. Maar als we 

dat doen, zegt Arendt, zondigen we tegen het 

beginsel van onze eigen nataliteit: we remmen, 

schenden of doden het vrijheidsinitiatief van 

anderen, die dit vrije menszijn met ons delen. 

Door mensen van hun vrijheid te beroven, maken 

we hen tot objecten, tot dingen die we naar onze 
hand zetten en waaraan we alle initiatief ontne

men. Ware vrijheid echter, ook politiek gesproken, 
is volgens Arendt alles wat het eigen initiatief van 

mensen bevordert, zolang het anderen niet in hun 

vrijheid schaadt: "De mens is vrij, als hij/zij kan 

doen wat hij wil zonder iemand anders schade te 

berokkenen" (De vrijheidsrechten van de mens: 

Franse Revolutie 1789). 

Anton Houtepen 
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Ter introductie Eind vorig jaar is Kees Klop voorzitter geworden van de 

NCRV. Daarmee kwam een einde aan een produktieve 23-jarige loopbaan bij de 

Abraham Kuyperstichting en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Ter 

gelegenheid van zijn afscheid zal in het komend najaar een conferentie wor

den georganiseerd. Voor die conferentie is als thema gekozen 'Christen-demo

cratie en conservatisme'. Dit nummer dient als opmaat voor die conferentie. 

De relatie tussen christen-democratie en het conservatisme is een zeer actu

eel thema. Immers, sinds begin 2001 is Nederland een 'platform voor con

servatieve gedachtevorming' - de Edmund Burke Stichting - rijker. 

Interessant is dat dit platform niet alleen ontgoochelde leden van de VVD 

trekt, maar ook prominente CDA-leden als Hans Hillen en Dries van Agt. 

Bovendien horen we steeds vaker dat het CDA een 'sociaal-conservatieve' 

partij is. Waarom is voor dit thema gekozen ter gelegenheid van het af-

scheid van Klop? Het antwoord op die vraag is dat Klop altijd tegenstan-

der is geweest van een conservatieve invulling van christen-democrati-

sche politiek. Illustratiefvoor zijn eigen benadering is het artikel dat hij 

schreef voor het CDV-zomernummer over 'familie- en gezinsbeleid' 

(1996), waarin de programmatische uitspraak staat: 'Wie vasthoudt aan 

een bepaalde historische vormgeving van het normatieve structuur-

principe is conservatief en dat is christelijke politiek niet. Christelijke 

politiek is radicaal omdat zij de werkelijkheid toetst aan normen. 

Niet het historisch gegroeide is beslissend, maar het normatieve'. 

Klop heeft in veel artikelen en rapporten consequenties verbonden 

aan die overtuiging. Hem zeer dierbaar zijn de rapporten Schepping 

en rentmeesterschap (1993) en Partners in duurzaamheid (2000) waarin 

hij gepoogd heeft de werkelijkheid te toetsen aan de norm van het 

rentmeesterschap, een kernbegrip uit het Program van Uitgangspun-

ten. Herman Wijffels stelt in dit nummer dat deze rapporten door 

de fractie teveel zijn genegeerd. Hillen geeft toe om politiek-tacti-

sche en ideologische redenen moeite te hebben met de voorstel-

len. Als conservatief is hij ook voor rentmeesterschap, maar 

heeft hij weerzin tegen milieupaternalisme: 'als mensen het 

niet zelf willen en kunnen is het 'umsonst'; daarom is zijn diep-

ste overtuiging dat een beleid van regels en heffingen beslist 

averechts zal werken. Over de 'vaste waarden' dus geen onenig-

heid, wel over de 'nieuwe wegen'. Naast de discussie tussen 

Hillen en Wijffels bevat het nummer bijdragen van Dries van 

Agt, Andreas Kinneging (oprichter van de Edmund Burke 

Stichting), Arie Oostlander, Patriek Tetteroo, Ab Klink en -

last but not least - Kees Klop. 

Thijs Jansen 

redactiesecretaris 



cnv 
in gesprel< 

met 
Rillen en Wij ffels 

Door Thijs jansen 
Moet het CDA een conservatieve partij worden? Twee promi

nente CDA-ers gaan over deze vraag in discussie. Warm voor

stander hiervan is Hans Hillen, tot deze verkiezingen lange 

tijd welsprekend en invloedrijk lid van de CDA-fractie in de 

Tweede Kamer. 'Ik hoop en denk dat het CDA een conserva

tieve partij wordt', zei hij al in december 2000 in HP/De Tijd. 

In 2001 is hij lid geworden van de toen net opgerichte 

Edmund Burke Stichting, het platform voor conservatieve 

gedachtevorming. Tegenstander is Herman Wijffels, oud

voorzitter van het bestuur van het Wetenschappelijk Insti

tuut, oud-topman van de RABO-bank en nu voorzitter van de 

Sociaal Economische Raad (SER), hoeksteen van het Neder

landse poldermodel. Hij gelooft absoluut niet in een restau

ratiebeweging en verdedigt de stelling: 'Het CDA moet zich 

ontwikkelen tot een maatschappelijke vernieuwingsbewe

ging, niet tot een conservatieve partij'. 
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CDV: Mijnheer Wijffels, de nieuwe conser

vatieven maken zich ernstige zorgen over 

de negatieve gevolgen van de individualise

ring. Dat zou leiden tot onverschilligheid, 

gebrek aan respect en fatsoen. Hoe kijkt u 

aan tegen individualisering? 

WI]FFELS: Ik beschouw emancipatie en de 

daaruit voortvloeiende individualisering 

als een positief fenomeen. Op de lange ter

mijn beschouwd, tekent zich in de mense

lijke geschiedenis een evolutie afmet een 

ontwikkeling van pure materie naar steeds 

meer bewustzijn. Ik versta onder individu

alisering een verhoogd bewustzijn van de 

eigen individualiteit en beschouw het als 

een belangrijke fase in de evolutie van het 

bewustzijn. In tegenstelling tot sommige 

conservatieven zie ik 

die ontwikkeling als positief. Het is heel 

goed dat de mens zich steeds meer bewust 

is geworden van de eigen individuele posi

tie in de schepping. Nu de emancipatie en 

de individualisering zijn voltooid, staan we 

aan het begin van een nieuwe fase. Daarin 

staan we op het punt om onze verbinding 

met alle andere vormen van leven opnieuw 

te definiëren. 'Liefde' is daarbij een centra

le waarde. Van daaruit zullen 

nieuwe organisaties en instituties ontstaan. 

CDV: Deelt u dan niet de morele zorg van 

de conservatieven over de verloedering en 

de verruwing? 

WI]FFELS: Elke ontwikkeling heeft licht- en 

schaduwkanten. Veel van de schaduwkan-

nisaties ontstaan. Vele daarvan hebben hun 

emanciperende functie vervuld en zijn ver

zelfstandigd. Dat wil zeggen dat ze vaak 

niet meer in handen zijn van burgers en 

hun karakter van particulier initiatief ver

loren hebben. In de vorige eeuw zijn zij 

belangrijke vehikels van emancipatie 

geweest. Toen deze voltooid was, werden de 

banden knellend en maakte men zich eruit 

los. Het zich losmaken uit die oude structu

ren vanaf de jaren zestig was eerst bevrij

dend. De individualisering kon bij wijze 

van spreke niet ver genoeg gaan. Daarna is 

de nostalgie gekomen: mensen 

neigen er nu weer toe de individualisering 

als een teloorgang te beschouwen, omdat 

zij de indruk hebben dat het kind met het 

badwater is weggegooid. Bij die nieuwe fase 

hoort dat de oude organisaties, die 

verzelfstandigd zijn, weer in de handen van 

burgers moeten worden teruggegeven. Dat 

zie ik als een belangrijke opgave voor de 

komende jaren. De mens is immers een 

sociaal wezen dat niet zonder organisaties 

en instituties kan. De behoefte aan 'leven

de' organisaties is weer groot. Wie goed om 

zich heen kijkt, ziet dat er ook weer allerlei 

nieuwe organisaties ontstaan. Er is zoveel 

beweging in het maatschappelijk 

middenveld en veel engagement. Kijk bij

voorbeeld eens naar de op wereldschaal 

opererende niet-gouvernementele organisa

ties. 

CDV: Het conservatisme heeft een hang 

naar restauratie, u niet? 

ten zijn mijns inziens symptomen van het WI]FFELS: Nee, ik geloof absoluut niet in een 

gegeven dat we aan het einde van een fase restauratiebeweging. Het gaat er vooral om 

beland zijn. Ooit zijn aan het einde van een kansen te benutten. Daarbij is van belang 

vorige fase allerlei maatschappelijke orga- dat iets wat lang niet bespreekbaar is 



geweest, dat nu wel is. Er is weer ruimte 

voor spiritualiteit. Dat is een consequentie 

van het gegroeide individuele bewustzijn. 

Mensen ontlenen de zin van hun leven niet 

meer aan instituties; zij vragen zich voor 

zichzelf af: 'wat is de zin van mijn 

leven?' Het is de aloude vraag uit de Cate

chismus: 'Waartoe ben ik hier op aarde?'. 

Die nieuwe belangstelling voor spirituali

teit is niet alleen bij personen, maar ook in 

organisaties merkbaar. Het is bijvoorbeeld 

een teken des tijds dat ik word gevraagd 

Hans Hillen 

om te spreken op een conferentie over 

Ondernemen en spiritualiteit. Men is bezig 

met de vraag wat was de 

bedoeling van de schepping? En de beant

woording van die vraag komt van binnen

uit; uit een overtuiging van wat goed leven 

is. Ik zie die belangstelling voor spirituali

teit sterk toenemen in alle sectoren. En dat 

kan een belangrijke bron zijn voor nieuwe 

organisaties en instituties, en daarmee 

voor samenleven op niveau. 

CDV: Mijnheer Hillen, u bent toegetreden 

tot het conservatieve genootschap de 

Edmund Burke Stichting. En u heeft al 

vaak in het openbaar gezegd dat u vindt 

dat het CDA een (sociaal-)conservatieve 

partij is. Wat verstaat u onder conservatis

me? 

HILLEN: Ik versta daar niet onder reactionair 

of ouderwets zijn. Voor mij is een belang

rijk kenmerk een anti-progressieve hou

ding. Progressief was in de afgelopen 

decennia bijna een ander woord voor ver-

standig. Als je niet progressiefwas, hoorde 

je er niet bij. Nederland is in een razend 

korte tijd van één van de meest conformis

tische landen tot het meest progressieve 

land van de wereld geworden. Denk daarbij 

aan de praktijk en de wetgeving inzake 

onder andere drugsbeleid, het homohuwe

lijk en euthanasie. Die snelle ontwikkeling 

is mogelijk geweest doordat een betekenis

volle tegenhanger heeft ontbroken. Dat had 

de christen-democratie moeten zijn. Maar 

die had in het laatste kwart van de vorige 

eeuw zoveel zelfVertrouwen verloren dat 

5 

z 
.... 
'" " < 

'" z 
Cl 
o 
z 
'" '" " < ,. 
.... 



6 

z .., 
"' 
'" < 

"' :< 
n 
ti 
;,. 

"' z 
() 

o 
z 
~ 

"' 
'" < ;,.., 

men aan imitatiegedrag ging doen. Ook 

binnen het CDA is dat vermaledijde 

progressieve denken nastrevenswaard 

geweest. Een leuze van mijn conservatisme 

is: 'onderzoek alles en behoud het goede'. 

En ik constateer dat daarvan weinig terecht 

is gekomen. Het slagveld overziend, kun je 

je zelfs afVragen: wat hebben we eigenlijk 

wel van het goede dat we hadden behou

den? In twintig jaar tijd is de ontkerstening 

razendsnel gegaan. Christen zijn is met 

name voor veel jongeren iets vreemds, iets 

wat ver weg is. Het wordt geassocieerd met 

betutteling, ouderwetsheid en onvrijheid. 

Ook is er de klad gekomen in fatsoensre

gels, respect voor de medemens. Er is steeds 

minder respect voor leven. De christen

democratie is vaak meegegaan met dat ver

anderen om het veranderen. We moesten 

wel. zo leek het. Het nadeel is echter dat op 

het moment dat normen gaan zweven het 

recht van de sterkste de overhand krijgt. 

Onder druk van het progressieve denken 

en door het ontbreken van tegenspel van 

de christen-democratie is de vrijheid geïndi

vidualiseerd en de verantwoordelijkheid 

gecollectiviseerd. Er is weinig aandacht 

meer voor individuele verantwoordelijk

heid. Het is de doodlopende weg van de 

verzorgingsstaat, het sociaal-democratische 

heilsplan, waar alle zorg van boven, van de 

staat, komt en niemand meer zelfverant

woordelijkheid behoeft te nemen. Omdat 

dat doel: zorg voor iedereen, zo mooi en 

sociaal leek, heeft de christen-democratie 

zich ook voor die kar laten spannen. 

Het is hoog tijd om de verantwoordelijk

heid van mensen zelfweer te optimalise

ren. Dan gaat het om werkelijk respect voor 

elkaar, zorg voor het gezin, zorgzaamheid 

voor de leefomgeving inc1usiefhet milieu. 

Maar dan van onderaf. Niet van bovenaf 

bedacht. gedecreteerd en geregeld. Ik ben 

het met Wijffels eens dat het sterke indivi

duele bewustzijn een 

uitstekende basis kan zijn voor een nieuwe 

organisatie van onderop. Wil dat ook wer

kelijk gebeuren, dan moet er eerst meer 

ruimte komen voor eigen initiatief en ver

antwoordelijkheid, en veel minder voor 

overheid en bureaucratie. 

Het conservatisme is dus het verzet tegen 

de neiging om alles maar iedere keer weer 

te veranderen om het veranderen zelf. 

Breng meer rust en evenwicht in de samen

leving. En het CDA moet met de grootst 

mogelijke spoed werk maken van het con

creet vormgeven van oude principes als soe

vereiniteit in eigen kring en subsidiariteit. 

Minder overheidspaternalisme en meer 

eigen verantwoordelijkheid en betrokken

heid. Mensen kunnen heel veel zelf, en 

weten beter wat goed is voor hun en hun 

omgeving dan die ontelbare bureaucrati

sche regelneven. 

WI)FFELS: Ik ben het grotendeels met je eens, 

maar de vraag is interessant: hoe komt het 

dat het CDA is meegegaan op de golven van 

de tijdgeest? Het antwoord daarop is dat 

het CDA bestuurlijk te zeer is opgegaan in 

zijn verzoenende rol tussen liberalisme en 

socialisme. In plaats van grijpen naar het 

eigen gedachtegoed, naar de eigen bron

nen, werd de koers afhankelijk gemaakt 

van de intermediaire bestuurlijke relevan

tie. In de eindfase van de twintigste eeuw 

had de christen-democratie eerder een 

bestuurlijke dan een principiële oriëntatie. 

Daarom heb ik de oppositie waarin het 

CDA acht j aar geleden kwam een zegen 

gevonden. 



HILLEN: Ik ben het helemaal eens met de 

vaststelling dat het CDA te bestuurlijk was 

geworden. Daarnaast - ik zei het al - is het 

ook bezweken voor de verleiding van de 

sociaal-democratie om de overheid een 

te grote rol te geven. 

WI]FFELS: Ja, we zijn meegegaan met een 

definitie van sociaal die in de praktijk niet 

sociaal uitgewerkt heeft. 

HILLEN: Het ideaal van de verzorgingsstaat 

leek zo mooi, maar het is op de lange ter

mijn asociaal gebleken. En dat mocht in 

onze partij nooit gezegd worden, omdat we 

er zelf medeverantwoordelijk voor waren. 

Om de samenleving weer veel meer van 

onderop georganiseerd te krijgen, moet de 

CDA-fractie veel politieker durven te zijn en 

aan de andere kant moet de partij weer 

veel meer een maatschappelijke beweging 

worden. De politiek motiveert de mensen 

veel te schraal. Als slechts 2% van het elec

toraat lid is van een politieke partij dan 

moet er groot alarm worden geslagen. 

Fortuyn heeft laten zien dat de politiek wel 

degelijk leeft, maar dat de zittende politici 

er niet in slagen mensen aan te spreken en 

te motiveren. Om weer aan te spreken, 

moetje weer een echte volkspartij zien te 

worden. 

WI]FFELS: Ja, in de afgelopen decennia is het 

CDA teveel versmald tot alleen een politie

ke - op de Haagse en bestuurlijke realiteit 

gefixeerde - partij. De poot van de christen

democratische beweging die het maat

schappelijk leven van onderaf voedt, zou 

leven moeten worden ingeblazen. Dat is 

noodzakelijk voor een partij die vindt dat 

er in deze fase veel verantwoordelijkheid 

door de samenleving zelf gedragen kan 

worden. Mensen kunnen en willen veel 

meer verantwoordelijkheid dragen voor de 

kwaliteit van de maatschappij. Daarom 

zouden ouders en leerlingen meer moeten 

kunnen bepalen wat er op de school ge

beurt. En de primaire legitimatie zou bij de 

instellingen zelf moeten komen te liggen. 

HILLEN: Die visie betekent wel dat de over

heid ook moet durven niet thuis te geven. 

WI]FFELS: Precies. Ik moet echter zeggen dat 

ik ook vind dat het daarbij wel noodzake

lijk is dat een politieke partij een heel dui

delijk en scherp profiel kiest. En dan past 

bij deze tijd en bij het CDA dat onze ver

houding met andere mensen en met ander 

leven in de schepping centraal komt te 

staan. Wat dat betreft ben ik teleurgesteld 

in de mate waarin het CDA de afgelopen 

acht jaar heeft gebruikt om de band met 

de bronnen te herstellen. Ik moet daarbij 

wel een uitzondering maken voor het werk 

dat door het Wetenschappelijk Instituut 

verzet is. Over de verrichtingen van de 

Tweede Kamerfractie ben ik minder en

thousiast. 

HILLEN: Op je kritiek op wat er de afgelopen 

acht jaar in de fractie is gebeurd zou ik het 

volgende willen zeggen. Een politieke partij 

is geen bedrijf met een Raad van Bestuur. 

Om het denken en functioneren van een 

partij te veranderen, is het nodig niet al

leen te decideren maar ook te motiveren. 

Daar had het CDA het moeilijk mee de afge

lopen jaren in de oppositie. Het had in de 

politieke arena en bij de media de schijn 

van het ongelijk. Er is grondig nagedacht 

en geheroriënteerd. Het nadenken van de 
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afgelopen jaren heeft nu zijn neerslag 

gekregen in het verkiezingsprogram. De 

herijking van de oude standpunten aan de 

hand van beginselen als subsidiariteit en 

soevereiniteit in eigen kring tekent zich 

duidelijk af. Maar helaas hebben nog 

slechts enkelen zich dat eigen gemaakt. Jij 

geeft de pluim daarvoor aan het Weten

schappelijk Instituut. Dat is terecht, maar 

er mag niet vergeten worden dat het denk

werk verricht is in nauwe samenwerking 

met een paar mensen in en rondom de 

CDA-fractie. Het goede is dat een aantal van 

degenen die het nieuwe gedachtegoed van 

binnenuit kennen nu op draaipunten in de 

partij zitten. 

Nu is heel dringend nodig dat de partij in 

brede zin vertrouwd wordt gemaakt met de 

resultaten. Dat is in de afgelopen jaren 

moeilijk gebleken, deels omdat er nog veel 

oud-CDA-ers waren die opgegroeid zijn en 

medeverantwoordelijk zijn voor dat 

bestuurlijke CDA waar de rol van de over

heid overschat is; en aan de andere kant 

omdat het CDA bestaat uit veel praktische 

bestuurders die geen boodschap hebben 

aan filosoferen binnen het CDA, maar 

gewend zijn vooral machtsgericht bezig te 

zijn. 

WI]FFELS: Dat is misschien een verklaring 

waarom het beeld zo gemengd is. Een grote 

stap die gezet is, is die van het oude aan de 

mannelijke kostwinner opgehangen gezins

beleid, naar het moderne levensloop beleid. 

Daarin herken ik het niet conservatieve, 

maar moderne denken vanuit een notie 

van eigen verantwoordelijkheid. We vinden 

dat de overheid moet faciliteren dat ouders 

hun verantwoordelijkheid kunnen dragen 

voor het doorgeven van het leven. Op ande-

re terreinen zijn echter nog nauwelijks 

stappen gezet. Zo vind ik dat de CDA-fractie 

echt verstek heeft laten gaan in het gevolg 

geven aan de in het Program van Uitgangs

punten vastgelegde notie van rentmeester

schap. De rapporten Schepping en rentmees

terschap en Partners in duurzaamheid zijn 

gewoonweg door de fractie genegeerd. Daar 

is zij tekortgeschoten. Het is allemaal mooi 

opgeschreven, maar werkelijk leiding ver

schaffen aan veranderingen in de samenle

ving op dit terrein is niet gebeurd. 

Uitzonderingen binnen het CDA moeten 

gemaakt worden voor individuele voorbeel

den als Pieter van Geel. We zullen het er 

toch over eens zijn dat de systematische 

uitroeiing van soorten toch nooit de bedoe

ling kan zijn geweest! 

Rentmeesterschap voor de aarde is de blin

de vlek van onze politiek-maatschappelijke 

beweging. Voor de CDA-fractie lijkt de auto 

de heilige koe geweest te zijn in de afgelo

pen jaren. 

HILLEN: Ik spreek mij niet uit voor de auto, 

maar voor eigen verantwoordelijkheid. Het 

milieubeleid is in veel te veel opzichten 

ouderwets beleid waar van bovenaf doel

stellingen worden bepaald. Dan is het ge

doemd te misluld<en. Het is dan niet in de 

ziel van de burgers verankerd. Er moet ook 

hier gekoerst worden op de eigen verant

woordelijkheid. En wanneer je de prioritei

ten van de burger bekijkt, is het milieu 

minder dringend. De wachtlijsten in de 

gezondheidszorg zijn dringender. De nei

ging om alles maar van bovenaf te be

palen, is te groot in deze: als mensen het 

niet zelf willen en kunnen, is het 'um

sonst'. 



WIJFFELS: Ik bepleit niet dat het milieubeleid 

vervolgens in de vorm wordt gegoten van 

paternalistische of dwingende overheids

maatregelen. 

Natuurlijk - dat past bij mijn uitgangspun

ten - moet worden aangesloten bij het be

wustzijn van mensen waarover ik eerder 

sprak. Maar de overheid moet mensen wel 

helpen en stimuleren. En dat dit ook echt 

werkt blijkt bijvoorbeeld uit het grote suc

ces van groene energie. Elke redenering 

begint bij de vraag: hoe zou de Schepper 

het bedoeld kunnen hebben? Wat is goed 

leven? Ook binnen het leefsysteem aarde. 

Herman Wijffels 

Dat is de kern van de notie rentmeester

schap. De mens is niet het centrum van de 

ting te leiden. 

HILLEN: Dat 'leiden' moet zeer zorgvuldig 

gebeuren. Het hangt wat mij betreft er 

sterk van af met welke middelen je dat wil 

gaan doen. De CDA-fractie wil van harte 

meewerken aan het milieubewustzijn. 

Maar niet door via regels en heffingen ook 

de uitkomst te bepalen. Je moet je realise

ren dat wij in de afgelopen acht jaar moes

ten werken met wisselende meerderheden. 

Als we radicale standpunten zouden heb

ben geformuleerd op milieugebied, dan 

waren we meegezogen met het overheids-

paternalisme van GroenLinks. Als Groen

Links met een wetsvoorstel was gekomen, 

schepping, maar we zijn onderdeel van het hadden wij er niet tegen kunnen zijn. Dat 

hele natuurlijke systeem. De notie van zou dan niemand begrepen hebben. Maar 

respect hoort daarbij. Als dat de kernge- wij wilden niet meegezogen worden in de 

dachte is, hoort daar leiderschap bij. paternaliserende keuzes van Groenlinks. 

Bestaande structuren van consumptie die Dat anti-paternalisme moet een leidend 

daar haaks op staan, zullen moeten veran- motief zijn op alle terreinen, ook op dat 

deren. En de overheid zal ook actie moet van milieu. Daar moeten we evenmin wil-

voeren om mensen bewust te maken en len dat we meegezogen worden in de fuik 

mensen moeten helpen om hen in die rich- van overheidsregulering als op andere ter-
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reinen. Ik word wel eens moe van dat geko

ketteer met GroenLinks. 

WI]FFELS: Ik constateer dat je alleen maar 

tactische overwegingen noemt waarom de 

CDA-fractie zo weinig heeft gedaan aan 

milieubeleid in de afgelopen acht jaar. 

HILLEN: Die waren zeker de afgelopen acht 

jaar niet onbelangrijk. 

WI]FFELS: Ik heb bij het maken van het ver

kiezingsprogramma geen deltaplan gezien 

voor de verbetering van het openbaar ver

voer. De nadruk ligt vooral sterk op het 

aanleggen van nieuwe wegen. Zo worden 

de problemen niet bij de bron aangepakt. 

HILLEN: Ja, maar van het aanleggen van 

wegen is de afgelopen jaren ook heel wei

nig terechtgekomen. Dat komt door de vele 

inspraakmogelijkheden en bureaucratie. 

Nederland is helemaal dichtgeregeld. Het 

duurt jaren voordat er een schop in de 

grond kan. En ondertussen loopt de frustra

tie van veel Nederlanders op die iedere dag 

in een stilstaande auto staan. 

De politiek moet met oplossingen komen. 

En in eerste instantie zouden dat meer 

wegen moeten zijn. Het onvermogen van 

de politiek om op dat gebied resultaten te 

laten zien, zou zo spoedig mogelijk moeten 

worden opgeheven. 

WI]FFELS: Dan zijn meer wegen toch niet uit

sluitend een oplossing. De kilometerhef

fing was ook een uitstekend instrument 

om het fileprobleem aan te pakken. Dat is 

door de fractie in samenwerking met de 

ANWB afgeschoten. 

HILLEN: En terecht! Ik vond en vind dat een 

volstrekt verkeerd instrument. Alleen het 

woord 'heffing' al schiet de meeste Neder

landers in het verkeerde keelgat. Ik blijf 

erbij dat in het milieubeleid vaak onge

loofWaardige instrumenten worden ge

bruikt. Het toppunt van cynisme de afgelo

pen jaren blijft de ecotax. Alle milieu-pater

nalisten waren en zijn voor, want het 

schijnt het milieu te helpen. En minister 

Zalm was voor, omdat hij de zekere 100% 

opbrengst kon gebruiken voor lastenver

lichting elders. Met andere woorden: er is 

geen gedragsverandering. Alleen maar een 

hogere energienota voor de huishoudens. 

Het CDA was in Paars-1 nog tegen, maar 

liep in Paars-2 ook braaf mee in de optocht 

om de ecotax verder te verhogen. Omdat 

ook wij mee wilden zingen in het progres

sieve koor van het milieu paternalisme. Of 

kijk naar het verplicht scheiden van afVal. 

De mensen doen hun best, er wordt van 

alles - en heel kostbaar - georganiseerd en 

dan lees je dat al het afVal uiteindelijk weer 

op een grote hoop gegooid wordt. Nee, het 

milieubeleid maakt de burger behoorlijk 

cynisch. Zo zal het milieubewustzijn van de 

burger nooit van de grond komen. 

WI]FFELS: Ik hoor weer heel veel tactisch

electorale overwegingen. Mij gaat het voor

alom de strategische invalshoek. En dan 

dien je te beginnen met de vraag: waartoe 

is het CDA op aarde? Het CDA heeft alleen 

betekenis als het zich kan ontwikkelen tot 

een vernieuwende kracht. Zo'n kracht kan 

het ontwikkelen als het CDA het 'respect 

voor het leven in al zijn verschijningsvor

men' tot centrale norm maakt. Die waarde 

is in de afgelopen twintig jaar onmisken

baar opgekomen in brede kringen buiten 



de politiek. Het is vaker in de geschiedenis 

zo geweest dat maatschappelijke vernieu

wingsbewegingen niet in de politiek begon

nen zijn, maar als maatschappelijke bewe

gingen. Dat is ook in de negentiende eeuw 

het geval geweest. Het CDA moet zich er 

dan van bewust worden dat de tijden veran

derd zijn. De oude sociaal-economische 

polariteit van links versus rechts - constitu

erend voor de tweede helft van de twintig

ste eeuw - is op het tweede plan gekomen: 

de tegenstelling van de verdelers van de 

welvaart (links) en de makers van de wel

vaart (rechts). 

Paars heeft die polariteit overwonnen. En 

daarmee was paars het bewijs dat die orde 

zichzelf overleefd heeft. Natuurlijk blijft 

die tegenstelling nog wel een rol spelen, 

maar ze is niet meer dominant. Er ontstaat 

een nieuwe vitale polariteit rondom de 

waarde 'respect voor het leven'. Het CDA 

moet een positie zien te verwerven op de 

nieuwe as. Van alle politieke partijen heeft 

alleen GroenLinks een duidelijke positie op 

de nieuwe as. Het is belangrijk dat het CDA 

nadrukkelijk kiest voor het respectvol om

gaan met alle vormen van leven. Daarbij 

gaat het niet alleen om standpunten inza

ke milieubeleid, maar ook bijvoorbeeld om 

de vraagstuld<en rondom de biotechnolo

gie. Ik zie dat - in het Wetenschappelijk 

Instituut - het denken vergevorderd is, 

maar dat denken is in de dragers en in de 

partij nog te weinig doorgedrongen. Het 

CDA moet zich ontwild<elen tot een maat

schappelijke vernieuwingsbeweging, niet 

tot een conservatieve partij. 

HILLEN: Je overschat Groenlinks. Dat is drijf

zand: een bont geheel van oud-communis-

ten, anarchisten, pacifisten, milieuactivis

ten en communitaristen. Bovendien moet 

een grote beweging als de christen-demo

cratie voldoende zelfbewustzijn hebben om 

voor zijn idealen niet te hoeven te schuilen 

bij de concurrentie. Mijn shirt is ook groen, 

maar niet links. Ik denk dat er zich een 

andere as aan het ontwikkelen is. Er ont

staat een grondpatroon voor de nieuwe 

eeuw, waarin liberalisme de voornaamste 

economische impuls en christen-democra

tie de voornaamste sociale impuls zullen 

vormen. De belangrijkste polen zijn die van 

de koopman en de dominee. Het liberalis

me heeft in de eerste revanchegolf op de 

verzorgingsstaat maatschappelijk prestige 

opgebouwd. Economisch werden en wor

den aansprekende resultaten geboekt. Maar 

de samenleving vertoont in immaterieel 

opzicht nog steeds enorme gaten, die zijn 

terug te voeren tot basiswaarden als respect 

en zorg voor elkaar en fatsoen. 

Daarvoor is een tweede revanchegolf nodig, 

en daarbij is de beurt aan het christendom 

en het conservatisme. Nu de periode van 

zwevende waarden zijn einde nadert, en de 

gaten in de samenleving, zoals onfatsoen, 

criminaliteit, disrespect, gebrek aan disci

pline en egocentrisme steeds dringender 

vragen om reparatie kan een verbond van 

christen-democratie en conservatisme een 

steeds geloofWaardiger antwoord geven. 

Vooral ook omdat beide, en dus zeer ver

wante benaderingen niet alleen waarden 

delen, maar ook in hun oplossingsrichtin

gen de eigen verantwoordelijkheid van het 

individu voor zijn of haar omgeving cen

traal stellen. Als de kleine bouwstenen niet 

op orde zijn, wordt het ook niets met het 

totale bouwwerk van de samenleving. 
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Hoogste tijd voor conservatisme 
MR. A.A.M. VAN AGT 

Sinds begin 2001 is Nederland een groep van conservatieven rijker: de Ed

mund Burke Stichting. Deze stichting is opgericht door Andreas Kinneging 

(zie elders in dit nummer) en heeft tot doel als platform te dienen voor conser

vatieve gedachtevorming. Ze gaat congressen en symposia organiseren en 

zoekt naar coalities met geestverwanten. Er blijken conservatieven te huizen 

binnen het CDA, de WD en de ChristenUnie. Op de jaarvergadering van deze 

stichting (16 februari 2002) hield prominent lid mr. AA.M. van Agt een lezing, 

waarvan wij de tekst hier afdrukken. Van Agt is niet de enige prominente CDA

er die lid is geworden van deze stichting. Ook bijvoorbeeld Hans Hillen (zie 

elders in dit nummer) heeft zich hierbij aangesloten. De lezing van Van Agt 

maakt duidelijk wat een prominent CDA-er in het conservatisme ziet. Binnen 

het CDA ziet hij daarvoor onvoldoende ruimte. Dat was al zo in de jaren zeven

tig en begin jaren tachtig. Destijds behoorde een christen progressief te zijn. 

Het was in het CDA zondig om je conservatief te noemen. Van Agt stelt dat he

laas ook nu nog in de gelederen van het CDA de huiver nog wijd verbreid is 

voor een bezinning op de betekenis van een welbegrepen conservatisme. Het 

is nu de hoogste tijd voor een zelfbewuste keuze voor het conservatisme, om

dat de kwalen van het politiek-correcte progressieve denken zich zo langza

merhand tot onverantwoorde hoogte hebben opgestapeld. 

Ruim een jaar geleden ontketende ]oshua Livestro - voorzitter van de Edmund 

Burke Stichting - een discussie in NRC Handelsblad met een robuust artikel, geti

teld "Het conservatieve moment is gekomen". De stichters van de Edmund Burke 

Stichting en geestverwanten hebben zich trouwens ook elders in de publiciteit 

gemanifesteerd. 

De discussie in NRC Handelsblad is in menig opzicht interessant geworden. 

Vooreerst al doordat het door Livestro geponeerde onderwerp zoveel resonantie 

en remous teweegbracht. De steen in de vijver maakte wijde kringen. Er kwam 

belangrijke bijval en ook heel wat tegenweer, de zaak werd blijkbaar relevant 

gevonden. Toen ik bijna een kwart eeuw geleden, in 1977, de roep om een e

thisch reveil aanhief (de term moreel reveil ware beter geweest), werd ik in de 

media nog als de dorpsgek bejegend: de verlichte geesten van die dagen gingen 

meesmuilend voorbij aan geprevel over normen en waarden. Inmiddels is het 

getij gekeerd. Alle politieke partijen, met inbegrip van de luchtig-libertinistisch 

geworden VVD, hebben het onderwerp geadopteerd en in de programma's voor 

de verkiezingen heeft het een preponderante plaats gekregen. 

Sprekende over politieke programma's, wil ik graag aanstonds noteren dat 
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'Voor mij is de titel 

conservatief geen 

heden wel het conservatieve moment is gekomen, maar niet de oprichting van 

een conservatieve partij. Commentatoren hebben zich in het afgelopen jaar 

beijverd te betogen dat zo'n partij in Nederland niet levensvatbaar zou zijn. Dat 

zou eventueel nog moeten blijken. In de tweede helft van de voorvorige eeuw 

heeft een conservatieve partij het loodje gelegd. Maar dat levert geen verplette

rend bewijs op dat zoiets, indien geprobeerd, in het gans andere Nederland van 

nu andermaal zou mislukken. Toch is het niet raadzaam daarover nu te discute

ren. Nu gaat het erom een verbond te vormen, een genootschap van ijveraars 

voor conservatief gedachtegoed, woonachtig - geworteld dan wel ontheemd - in 

verscheidene politieke partijen. 

Ridder zonder vrees ofblaam 

Sinds de culturele revolutie van zo'n vier decennia geleden ligt er een banvloek 

over de benaming conservatief. Conservatieven werden tot voor kort beschouwd 

als angsthazen, geparalyseerd door het blakende licht van de toekomst, benarde 

geesten gevangen in denkpatronen van weleer, reactionairen zelfs die te hoop 

lopen tegen elke vernieuwing. Het was de ideologische omwenteling in de jaren 

(19)60 die korte metten met hen maakte. Die omwenteling heeft in sommige 

opzichten zeker bevrijdend gewerkt, maar ook verwoestend. Voorheen voelde 

menigeen zich gekooid in een benauwd huis zonder uitzicht. Toen kwam de 

bulldozer. Nu is er een ver reikend panorama, maar het is merendeels woestijn 

wat je ziet en veel mensen voelen zich gedesoriënteerd en eenzaam in deze 

dorre leegte. 

diskwalificatie, laat Voor mij is de titel conservatief geen diskwalificatie, laat staan een scheldwoord. 

staan een scheld- Ik beschouw de betiteling conservatief als een erenaam, een geuzennaam zo gij 

woord. Ik beschouw wilt. Sta mij toe wederom in het openbaar te verklaren dat ik tot motto van mijn 

de betiteling conser- leven heb gekozen voor het woord van de apostel Paulus "Onderzoek alles en 

vatiefals erenaam, behoud het goede". Dit woord is een oproep tot een geesteshouding van onbe-

een geuzennaam zo vooroordeeld zijn, wars van apriorismen, ontvankelijk, bereid dus tot verande-

gij wilt' ring waar nodig en tot vernieuwing waar zinnig. Maar ook een oproep om te 

bewaren en te behoeden al hetgeen bij herijking goed en nobel wordt bevonden 

uit het geestelijk erfgoed van de generaties die ons zijn voorafgegaan. 

Met geestverwanten voer ik het pleit niet voor klakkeloze instandhouding, maar 

wel voor een respectvolle bejegening van tradities. Misprijzing daarvan en bruus

ke terzijdestelling zijn al te lang en vogue geweest. Het achteloos afdanken van 

overgeleverd cultuurgoed spruit voort uit kortzichtigheid en arrogantie. 

Kortzichtigheid omdat de lieden met de grote bezem veelal geen notie hebben 

van de ontwikkelingsgeschiedenis van onze beschaving. Arrogantie omdat 
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'In het CDA was het 

zondig om je conser

vatief te noemen. Ik 

doel nu op de jaren 

'70 en '80. de periode 

waarin de christen

democratische par

tijen zich verenig

den en ik als lijst

aanvoerder optrad' 

hedendaagse opvattingen omtrent mens en maatschappij voetstoots en als van

zelfsprekend superieur worden geacht aan gedachten die, door de eeuwen ge

rijpt, ons door voorafgaande geslachten zijn nagelaten. 

Een stug vooroordeel 

In het CDA, zo herinner ik mij, was het zondig omje conservatief te noemen. Ik 

doel nu op de jaren '70 en beginjaren '80, de periode waarin de christen-demo

cratische partijen zich verenigden en ik als lijstaanvoerder optrad in parlements

verkiezingen. Een christen behoorde progressief te zijn. Conservatisme werd 

geassocieerd met de sociale onrechtvaardigheid die geheerst had in de verstarde 

standenmaatschappij van weleer. Daarmee kon een waarachtig christen geen 

vrede hebben. Was het optreden van Jesus Christus zelf niet in menig opzicht 

revolutionair geweest? "Wat gij de minsten der Mijnen gedaan hebt dat hebt gij 

Mij gedaan". Je moest werken aan een eerlijker verdeling van inkomen en zeg

genschap, in nationaal en internationaal verband. 

Intussen is hier te lande een ingrijpende herverdeling van inkomen en zeggen

schap tot stand gebracht, met name door een sterk progressief belastingstelsel 

en een hoogontwild<eld systeem van sociale verzekering. 

Waarbij wel moet worden aangetekend dat die stelsels bediend worden door de 

staat en parastatale instituties. De overheid en haar satellieten hebben de taak 

gekregen te zorgen voor sociale rechtvaardigheid. Het besef van persoonlijke ver

antwoordelijkheid voor andermans welzijn is verwelkt. Wie daarop wijst, krijgt 

al gauw te horen dat hij blijkbaar het verleden verheerlijkt van de neerbuigende 

caritas en de vernederende bedeling. Dat is een onzinnige vertekening van een 

oprechte en gewettigde bezorgdheid over de kwalijke effecten van de "ieder voor 

zich cultuur". Die cultuur verscheurt het weefsel van de samenleving, leidt tot 

atomisering. Offervaardigheid en burgerzin maken plaats voor zelfzucht. We 

leven nu in een maatschappelijk bestel waarin de welvaart redelijk verdeeld is (al 

blijven er onvolkomenheden) en waarin een aanzienlijke mate van medezeggen

schap is verwezenlijkt. Maar persoonlijke bekommernis om het welzijn van 

anderen is er veel te weinig. 

Let wel: degenen die nu pleiten voor gemeenschapszin en voor zelfbeheersing, 

respect en bezorgdheid voor het welbevinden van anderen, dat zijn de bestor

mers van de status quo van het hyperindividualisme. Wij zijn dus allerminst con

servatief in de verkeerde zin waarin dit woord veelal wordt verstaan. Waarom 

honoreert de maatschappij van nu computerspecialisten en goochelaars op de 

beursvloer hoger dan onderwijzers, ploeterende huisartsen en toegewijde ver

pleegkundigen? Waarom is er zo'n tekort aan vrijwilligers voor onbetaalde zorg 
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en dienstverlening? Wie ijvert voor waarden die tot zulk werk motiveren, is een 

gedreven conservatief in de goede zin van het woord. Zo beschouwd zouden ook 

leiders en leden van het CDA zich in fierheid conservatief moeten durven noe

men! 

Helaas is ook thans nog in de gelederen van het CDA de huiver wijd verbreid 

voor een bezinning op de betekenis van een welbegrepen conservatisme. Velen 

zijn nog steeds in de greep van het vooroordeel dat je "progressief' moet zijn om 

een menswaardiger maatschappij te maken en dat conservatieven aan de verwe

zenlijking van dat ideaal in de weg staan. Dat komt mede doordat men de term 

"conservatief' vaak werktuiglijk verbindt aan de notie van een benepen burger

mansmoraal. Zo'n moraal bestaat nauwelijks meer en geen onzer zou zoiets wil

len restaureren. 

Het spreekt vanzelf dat er tussen de sympathisanten van onze conservatieve be

weging geen volstrekte eenstemmigheid bestaat over de precieze inhoud van de 

normen en waarden die richting geven aan ons denken en doen. En geen een

heid van opvatting over de toepassing van die normen en waarden op alle kwes

ties van actueel-politieke aard. 

Neem euthanasie. We zijn het zeker niet allemaal erover eens voor welke situ

aties dit aangewezen zou zijn, althans geoorloofd. Maar toch, ook in deze contro

versiële problematiek brengt bezinning op wezenlijke waarden ons bijeen. Ten 

voorbeeld: in onze op zelfontplooiing en ongebondenheid gerichte cultuur ver

kommeren veel bejaarden in de marge van de maatschappelijke bedoening, in 

tehuizen, eenzaam en veronachtzaamd door verwanten en eertijdse vrienden. In 

deze uitzichtloze en ondraaglijke verlatenheid rijpt allicht een wens naar eutha

nasie of hulp bij zelfdoding; een wens die niet zou rijzen indien aan hem of 

haar medemenselijke aandacht en affectie zou worden betoond: een analoge 

vorm van palliatieve zorg die lijden dragelijk maakt. Dit geldt in menig geval 

voor mensen die door vrees voor ontluistering, verlies van waardigheid, tot het 

vragen om euthanasie worden bewogen. Hoe de ontluistering wordt ervaren, 

hangt immers in hoge mate afvan de reacties daarop in de naaste omgeving: 

geschoktheid, vervreemding of zelfs afkeer dan wel genegenheid en respectvolle 

compassie. 

Universele normen en waarden 

Paul Cliteur heeft in een van zijn bijdragen aan het debat onderscheid gemaakt 

tussen procedureel en inhoudelijk conservatisme. Procedureel conservatisme is 

de houding die aan behoedzame en geleidelijke verandering de voorkeur geeft 

boven het forceren van abrupte breuken met verleden en traditie. In het inhou-
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'Het uit de Verlich

ting stammende ide

aal van de volstrekte 

autonomie van het 

individu is geperver

teerd en teistert als 

een kwaadaardig, 

zich rap delend ge

zwel het organisme 

van onze samenle-

ving' 

delijk conservatisme gaat het om het identificeren van waarden die van alle tij

den zijn, los van culturele en historische wisselvalligheden. Livestro spreekt hier 

van een voorgegeven morele orde, tijdloos en universeel. De Tien Geboden geven 

uitdrukking aan die orde, maar expressies daarvan zijn ook te vinden buiten het 

joods-christelijk erfgoed. Enkele jaren geleden heeft de Inter Action Council, een 

groep van voormalige staatshoofden en regeringleiders, een poging gedaan om 

een Declaration of Human Responsibilities op te stellen, die het complement zou 

moeten zijn van de uit 1948 daterende U.N. Declaration ofHuman Rights. 

Aan de opstelling van dat document zijn een aantal gedachtenwisselingen voor

afgegaan in werkgroepen die een caleidoscoop vormden van exponenten uit 

allerlei levens- en wereldbeschouwingen. Het was treffend hoe harmonisch we 

daar tot overeenstemming konden komen over "Global Ethical Standards". In de 

woorden van Helrnut Schmidt, onze voorzitter daar, geen substituut voor de 

Torah. de Evangeliën, de Koran, de Bhagavadgita, de verhandelingen van Buddha 

of de leer van Confucius en anderen. Maar wel een fundamentele consensus met 

betrekking tot verplichtende waarden en normen die door alle religies, ondanks 

hun dogmatische verschillen, worden gedragen en ook door niet-gelovigen be

aamd. 

Een volgeling van Ghandi bracht in deze gesprekken te berde dat de Mahatma 

zeven sociale vergrijpen placht te benadrukken. Laat ik die hier noemen: polities 

without principles; commerce without morality; wealth without work; education without 

character; science without humanity; pleasure without conscience; worship without sacrifi

ce. 

In deze context werd er onder meer gesproken over grof geweld op het televisie

scherm. over speculaties die kwetsbare gemeenschappen ver weg in de wereld 

kunnen ontwrichten, andere vormen van stuitend winstbejag, wetenschapsbeoe

fening zonder moreel richtsnoer en meer. De gedachte presenteert zich dat de 

Mahatma ervoor in aanmerking komt postuum te worden benoemd tot erevoor

zitter van de Edmund Burke Stichting! 

Normbesef het onmisbare substraat 

Geen samenleving in menselijke waardigheid kan bestaan zonder aanvaarding 

van de Gulden Regel, dat lijkt mij onbetwistbaar: 'Wat gij niet wilt dat u ge

schiedt, doe dat ook een ander niet'. Die grondregel treft men alom ter wereld 

aan. In onze Declaration on Human Responsibilities staat zij in een positieve versie: 

'Do unto others as you want others to do unto you'. In de Dekaloog heet het: 'Heb uw 

naaste lief gelijk Uzelf. 

Dat is veel gevraagd, teveel, behalve voor helden of heiligen. Maar het nobele 
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'Nu lijkt het tij ein

delijk te keren. Het 

hoogtij van de vrij

gevochtenheid is 

om: 

streven vereist in ieder geval respect, zelfbeheersing, verantwoordelijkheidszin, 

de erkenning en beoefening dus van deugden als door Andreas Kinneging in de 

aandacht teruggeroepen. Het uit de Verlichting stammende ideaal van de vol

strekte autonomie van het individu is geperverteerd en teistert als een kwaadaar

dig, zich rap delend gezwel het organisme van onze samenleving. Vrijheid zon

der grens of maat, vrijheid ongetemd door verantwoordelijkheidsbesef en ge

meenschapszin. De dominante mentaliteit is van zelfontplooiing en van dadelij

ke behoeften bevrediging. Eenieder moet ongelimiteerd en voluit zichzelf kun

nen zijn. "Moet toch kunnen" is het loze en voze slagwoord van deze tijd gewor

den. Er is een klimaat van vergroving en verruwing ontstaan: in de omgangsvor

men, het wegverkeer, in en om de voetballerij, op het beeldscherm. Het open

baar domein vervuilt zienderogen. Zie hoe onze steden en straten, parken, spoor

wegstations, zelfs voor onderwijs bestemde gebouwen verloederen. Rijdt langs 's 

Heren wegen en gij ontwaart dat de bermen meer en meer veranderen in vuil

nisbelten, vooral bij op- en afritten, maar niet alleen daar. Kennelijk smijten 

dagelijks talloze weggebruikers afVal en vuilnis het autoraam uit, zich er niet in 

het minst om bekommerend dat zo het goede vaderland een smeerboel wordt, 

een horreur van flarden plastic (die nog in geen honderd jaar vergaan), van 

drankblikjes en ander onpasselijk spul. Een grein van burgerzin zou mensen van 

zulk wangedrag weerhouden. Wie voelt zich nog medeverantwoordelijk voor het 

op orde houden van de publieke ruimten? Aan de straatkant van mijn voordeur 

begint de taak van de overheid, denken blijkbaar velen. 

Minder weerbare mensen kunnen overigens maar beter het openbaar domein 

mijden. In het wegverkeer heerst veel agressie. Daar daalt de tolerantie ziender

ogen: er is weinig begripvolle bejegening meer voor weggebruikers die, naar de 

maatstaf van ons ongeduld, soms wat sloom of onhandig opereren. Het ethologi

sche verhaal (veel apen in een volle kooi) biedt hiervoor geen verontschuldiging. 

Over wangedrag in het openbaar vervoer, als het beschimpen of zelfs mishande

len van controleurs en het intimideren van reizigers die zich storen aan lawaai, 

is intussen wel discussie losgekomen. Maar het heeft wel lang geduurd vóór er, 

na jaren van berusting, stemmen van protest begonnen te klinken. Sommige 

treintrajecten verloren bewaking doordat conducteurs niet meer durfden, hier 

en daar werden buslijnen verlegd en haltes uit het rijschema genomen, uit vrees 

voor vernielzuchtig gepeupel. Werkelijk, de anarchie had al enkele bruggehoof

den gevestigd. 

Maar nu lijkt het tij eindelijk te keren. Het hoogtij van de vrijgevochtenheid is 

om. Dag- en weekbladen vullen zich met bezorgdheid en verontwaardiging over 

wangedrag en onfatsoen. "Zo gaat het niet langer", proclameert de burgemeester 

van Amsterdam in zijn Nieuwjaarstoespraak 2002. Vrij Nederland bracht begin 
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'Het stichten en in 

stand houden van 

een gezin mag niet 

ontmoedigden 

zeker niet afgestraft 

worden, niet door 

maatschappelijke 

verguizing en ook 

niet door fiscaal of 

ander overheidsbe

leid' 

van dit jaar een dossier beschaving uit (19 januari) en HP/De Tijd adverteerde met 

een strijdkreet tegen de gedoogcultuur (25 januari). De politieke partijen hebben 

bijna allemaal een ode aan normen en waarden aangeheven. De Partij van de 

Arbeid maakt de verbale blitz door uitingen van de voorheen verheerlijkte 'moet 

toch kunnen'-cultuur nu als hufterigheid te blameren. Vrijwel eenstemmig vra

gen de partijen om naleving van wettelijke voorschriften en achting voor de 

handhavers daarvan. Dat grijpt verder dan de roep om meer blauw op straat, 

scherper toezicht en steviger straffen. Dat laatste horen we al vele jaren. Maar nu 

daagt het besef dat, hoe belangrijk toezicht en adequate sanctionering ook zijn, 

niet de ontoereikendheid daarvan de grondoorzaak zijn van het kwaad, maar 

verschraald normbesef. Waar respect ontbreekt en verantwoordelijkheidszin, 

daar begint de verkommering van de samenleving. Zonder een geesteshouding 

van inschikkelijkheid en empathie voor anderen kan geen gemeenschap functio

neren. Lang niet alle vormen van maatschappelijk ondeugdelijk gedrag kunnen 

door wettelijke voorschriften worden bestreken. En voorzover er wel zulke orde

ningen van overheidswege zijn, kunnen zij veelal niet voldoende tot gelding wor

den gebracht wanneer de justitiabelen, de burgers, niet in overgrote meerder

heid erkennen en innerlijk aanvaarden dat regels nodig zijn en in beginsel nage

leefd behoren te worden. Als dit substraat ontbreekt, moet de bovenbouw van 

toezicht en sanctionering wel falen, hoe blauw de straten ook zouden worden, 

en hoe draconisch de straffen. Herleving van normbesef is een onontbeerlijke 

voorwaarde. 

Maling hebben aan wet en gezag is een nog naijlende sequeel van de anti-autori

taire houding die in de jaren '60 werd aangeprezen als het nieuwe heil. Alle 

gezag moest voor de bijl: kinderen werden de gelijken van hun ouders, leerlin

gen hoefden zich door hun onderwijzers en leraren niets te laten gebieden. Die 

ideologie heeft zich verbreid en ook de bereidheid aangetast zich te schikken 

naar dragers van overheidsgezag in de rechtmatige uitoefening van hun taken 

en functies. 

Opvoeding en gezin 

In zijn bijdrage aan de eerder genoemde aflevering van HP/De Tijd spreekt 

Cliteur, terecht, over "belabberde opvoeding". Het gezin krijgt in deze dagen een 

herwaardering. De waarde ervan als vormingsinstituut wordt opnieuw onder

kend. Daarmee is niet gezegd dat we massaal zouden moeten terugkeren tot het 

traditionele gezin. De deelname van de vrouw aan het arbeidsbestel buitenshuis 

valt niet meer ongedaan te maken en dat zouden we ook niet moeten willen. 

Natuurlijk, wanneer beide ouders buitenshuis werken, wordt het moeilijk de 

kinderen behoorlijk te verzorgen en te begeleiden. Zelfs wanneer goede voorzie-
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ningen voor de nog jonge kinderen beschikbaar zijn, blijft het raadzaam dat 

man en vrouw (als zij beiden willen meedoen in het arbeidsproces) de offers en 

de lasten verdelen en dan liefst zo dat ze niet allebei pas tegen de avond thuisko

men, afgepeigerd in een stoel ploffen en de kinderen stil en verre van zich hou

den met televisie en veel speelgoed. 

Kinderen opvoeden is een werk waarvan de maatschappelijke waarde jammerlijk 

wordt onderschat. Wat in de kinderen wordt gezaaid, zal de maatschappij straks 

oogsten. Daarom leg ik er de nadruk op dat ouders - de facto zal dat meestal de 

moeder zijn - die er welbewust voor kiezen zich, althans voor een aantal jaren, 

helemaal te wijden aan hun gezin geen schamperheid verdienen, maar hoogach

ting. Het stichten en in stand houden van een gezin, door huwelijk of een an

derszins gestructureerde vereniging in trouw, mag niet ontmoedigd en zeker 

niet afgestraft worden, niet door maatschappelijke verguizing en ook niet door 

fiscaal of ander overheidsbeleid. 

Helaas schort het soms ook aan verantwoordelijkheidszin bij ouders jegens de 

kinderen die zij hebben voortgebracht. Ruim twee jaar geleden (7 augustus 1999) 

publiceerde Vrij Nederland een artikel getiteld "Kinderrechters slaan alarm". De 

voorzitter van de werkgroep van Nederlandse kinderrechters stelt daarin dat zij 

een nieuwe vorm van kinderverwaarlozing ziet die in alle lagen van de bevol

king om zich heen grijpt: gebrek aan regels en correcties. Ook daar heeft een 

kind recht op, zeggen alle geïnterviewde kinderrechters. Controle is ook aan

dacht, het biedt bescherming en zekerheid. Ouders hebben, vooral wanneer zij 

allebei de hele dag werken, 's avonds geen tijd en puf meer om hun kind op te 

voeden en daarbij streng te zijn. Uit schuldgevoel of gemakzucht verwennen zij 

het kind en laten het zijn gang gaan. In een aantal zaken kwamen ouders hun 

ontspoorde kind zonder blikken of blozen overdragen aan de Raad voor de 

Kinderbescherming. Het kind was hun te zeer tot last geworden. Dit getuigt 

onmiskenbaar van een tekort aan verantwoordelijkheidszin. 

Payer de sa personne 

In de dadelijk achter ons liggende jaren zijn zowel het onderwijs als de gezond

heidszorg danig in de versukkeling geraakt. Uit een oogpunt van vorming tot 

verantwoordelijk burgerschap is de teloorgang van het onderwijs verontrustend. 

Waarom is er een ernstig tekort aan leraren, om een belangrijk punt te noemen? 

Dat zal zeker te maken hebben met de toegenomen assertiviteit en ongezeglijk

heid van de leerlingen, soms ook agressieve bejegening door ouders. De psychi

sche belasting van de leraren is in menig geval heel zwaar geworden, dat zij 

vooropgesteld. Zou het toch ook te maken hebben met een verschraling en 

bereidheid om zich te wijden aan de toekomst van de jeugd? 
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'Gezagsdragers moe

ten het inzicht en de 

moed hebben om 

leiding te geven. 

Leiding geven is iets 

anders dan opinie

peilingen verzame

len en daaraan 

gehoorzamen' 

Soortgelijke vragen kan men zich stellen met betrekking tot de gezondheids

zorg. Een onderzoeksinstituut heeft onlangs becijferd dat er in 2006 - dat is over

morgen - een tekort zal zijn van bij elkaar zo'n 35.000 verpleegkundigen. Voor 

een vergrijzende en in toenemende mate zorgbehoevende bevolking zullen er 

minder en minder verplegenden en verzorgenden zijn. Heeft dat te maken met 

veranderend normbesef en een eclips van waarden? Met het kwijnen van solida

riteitszin en de opmars van een ieder-voor-zich-mentaliteit? In dadelijke zin kan 

de overheid die ontwikkeling niet stuiten of keren. Ik wil zeker niet beweren dat 

dit probleem rechtstreeks met geld kan worden opgelost. Toch is de financiële 

honorering niet zonder belang, want die bepaalt mede de maatschappelijke sta

tus van de zorgberoepen. Voor de humane kwaliteit van onze samenleving zijn 

zorgverleners waardevoller dan computeranalysten. Als je de honorering van 

kennis en cerebrale prestaties vergelijkt met die van werk waar het aankomt op 

toewijding, hartelijkheid, payer de sa personne, rijst wel de vraag ofwe steeds de 

goede maat betrachten. Voor het onderwijs geldt dit ook in aanzienlijke mate, 

aangezien de werkers daar, als zij hun taak goed verrichten, niet alleen overdra

gers zijn van kennis, maar ook opvoeders. 

Een klimaat van geweld 

Wij leven in een klimaat van geweld. Tegen willekeurige voorbijgangers op 

straat, in treinen, overvallen op winkels en supermarkten, diefstal met geweld

pleging in woonhuizen. Zelfs huisartsen worden soms in de spreekkamer be

dreigd. Wat gebeurt hier? Vanwaar deze klimaatverandering? En waarom hebben 

we het, in een soort gelatenheid, zover laten komen? Vorig jaar las ik in de krant 

(Volkskrant 28 maart 2001) het volgende: "Het wapenbezit onder scholieren is de 

afgelopen jaren afgenomen. In 1993 droeg 11 procent van de scholieren een 

wapen, nu nog 8 procent". Het klinkt als een machtige stap voorwaarts in onze 

beschavingsgeschiedenis! Al wordt eraan toegevoegd: "Een op de tien leerlingen 

zegt soms geweld te gebruiken tegen medeleerlingen". En "slechts 67 procent 

van de scholieren voelt zich op het schoolplein veilig". Het staat allemaal in een 

rapport van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, uitgebracht 

aan de Staatssecretaris van Onderwijs. Staatssecretaris Adelmund toonde zich 

geschokt, stond erbij. Nou, wij allemaal ook. Zoals we, onder meer, ook ontsteld 

zijn over het bericht dat er volgens de spoorwegpolitie op het NS-baanvak tussen 

Amsterdam CS en Schiphol zo'n 350 berovingen per maand plaatsvinden, mees

tal van toeristen die Nederland bezoeken. Je schaamt je mateloos. Wat is er in 

vredesnaam aan de hand? 

Er is ongetwijfeld een complex van oorzaken. Zo heeft de socioloog prof. Kees 
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'Tegen gevaren voor 

de lichamelijke ge

zondheid stellen we 

ons te weer zodra 

een ernstig vermoe

den is gerezen. Zo 

doen we het met 

voedings-, genot- en 

geneesmiddelen. 

Waarom niet als de 

geestelijke gezond

heid ernstig be

dreigd wordt'! 

Schuyt de oprukkende schreeuwtaal aan de kaak gesteld. Als voorbeeld werd 

daarbij de conversatie in het Big Brotherhuis genoemd, maar ook de cultuurdra

ger Youp van 't Hek. Het bevorderen van schreeuwtaal is niet onschuldig, stelt 

Schuyt. Verbaal geweld creëert een klimaat waarin fysiek geweld zich geredelij

ker voordoet. 

Over het vergiftigend effect van buitensporig geweld op het beeldscherm is al 

veel geschreven. Onweersprekelijk bewijs is daarbij natuurlijk niet geleverd en 

zal ook wel nooit geleverd kunnen worden. Maar de aanwijzingen zijn sterk ge

noeg om actie te nemen. Tegen gevaren voor de lichamelijke gezondheid stellen 

we ons te weer zodra een ernstig vermoeden is gerezen. Zo doen we het met voe

dings-, genot- en geneesmiddelen. Waarom niet als de geestelijke gezondheid 

ernstig bedreigd wordt? Commerciële televisie, zoals die zich uit kracht van haar 

winstdynamiek wel moest ontwild<elen, is een onding. Het is een onding in zich

zelf en meer nog doordat het de publieke omroepen blijkbaar noodzaakt hun 

zendtijd deels met lorrige programma's te vullen. Ik beweer niet dat het geweld 

in onze maatschappij moet worden toegeschreven aan de commerciëlen, maar 

wel dat teveel van hun programma's de atmosfeer vervuilen. Overigens is de ene 

commerciële zender de andere niet. Er zijn gradaties van Unfug en pulp. 

Iets heel anders is het norm ondermijnend effect van het voetbalgeweld. Door 

idolen van (vooral) de jeugd worden in het betaalde voetbal op het speelveld tal 

van brute en geraffineerde gewelddaden begaan en het hooliganisme in en om de 

stadions is allang berucht. Vandalisme, de grootschalige inzet van politie, het 

kost de gemeenschap een heleboel geld. Maar dat is nog het ergste niet. Erger is 

het normverwoestende effect van de taferelen binnen en buiten de stadions. 

Erger is dat bij de ingang soms fouilleringen op wapenbezit moeten worden uit

gevoerd, dat supportersgroepen via beveiligde sluizen naar betraliede kooien in 

het stadion moeten worden gebracht, als tijgers naar de circuspiste, en dat niet 

zelden spreekkoren worden aangeheven met de stuitendste teksten. Het is van de 

dolle dat we dit veelal laten gebeuren. 

Moreel leiderschap 

Onze samenleving lijkt op een schip dat is losgeslagen van zijn ankers, een schip 

zonder roer of kompas. Hoe hervinden wij een verankering in fundamentele 

waarden? In de opvoeding en het onderwijs allereerst. Ook de media, vooral de 

televisie, dragen een zware verantwoordelijkheid, omdat zij een machtige 

invloed hebben op de morele opvattingen van vooral jongeren. 

Een toegespitste verantwoordelijkheid rust ook op degenen die leidinggevende 

posities innemen in overheid en bedrijfsleven. Zij moeten uitblinken in verant-
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'In sommige opzich

ten zijn wij in Ne

derland het spoor 

bijster. Uit het more

le bederfvan onze 

"moet-toch-kunnen" -

maatschappij schiet 

bij tijd en wijle stui

tend wangedrag op 

als een gifige padde

stoel uit een omge

vallen rottende 

boomstam: 

woordelijkheidszin. Politici die met tijgerlijm aan hun zetels gekleefd zitten vol

doen niet aan die eis, captains of industry die zich door middel van kunstgrepen 
verrijken ook niet. 

Ik waag het erop hier nog één stelling aan toe te voegen en wel deze. Gezagsdra

gers moeten het inzicht en de moed hebben om leiding te geven. Leiding geven 

is iets anders dan opiniepeilingen verzamelen en daaraan gehoorzamen. Ik ben 

ervan overtuigd dat er onder de oppervlakte van onze luidruchtige maatschappij 

een vraag leeft, bij veel mensen, naar gidsen die een handreiking bieden in een 

periode van geestelijke verwarring en morele desoriëntatie. Voor het vervullen 

van die gidstaak is wijsheid meer nodig dan schranderheid. Behalve bekwaam

heid is een onbaatzuchtige toewijding aan de publieke zaak nodig om vertrou

wen en respect te wekken. En leiderschap vergt de kracht en de moed om even

tueel op te roeien tegen de waan van de dag. In sommige opzichten zijn wij in 

Nederland het spoor bijster. Uit het morele bederf van onze "moet-toch-kunnen"

maatschappij schiet bij tijd en wijle stuitend wangedrag op als een gifige padde

stoel uit een omgevallen rottende boomstam. 

Mr. A.A.M. van Agt was minister van Justitie in het Kabinet Den Uyl (1973-1977) en minis
ter-president in de periode 1977-1982 
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Conservatieven houden chris-

ten-democraten spiegel voor 
DR. AB KLINK 

De verhouding tussen conservatisme en christen-democratie is altijd wat 

moeizaam geweest. Binnen de christen-democratische partijen is die spanning 

vaak te bespeuren. Op Europees niveau bijvoorbeeld, waar met name de Duitse 

christen-democraten er alles aan gelegen is om de conservatieve partij forma

ties in de EVP te integreren: samen sterk tegen de socialisten.' En in Nederland 

zien we dat niet de minsten uit de christen-democratische partij zich aange

trokken voelen tot de Edmund Burke Stichting die het conservatieve denken 

in ons land wil revitaliseren. De namen van oud-premier Van Agt en van Hans 

Hillen moeten in dat verband genoemd worden. Toch bestaat er vanouds bin

nen in ieder geval de Nederlandse christen-democratie een grote huiver voor 

elke associatie met conservatief denken'. Volgens Ab Klink moeten christen

democraten bereid zijn zich de spiegel door de conservatieven te laten voor

houden. 

Er is niet alleen onenigheid binnen en tussen de christen-democratische partijen 

over de verhouding tussen conservatisme en christen-democratie. De wetenschap 

is er ook niet uit. Ook daar bestaat over de verhouding tussen beide stromingen 

geen duidelijkheid. Zo ziet Paul Cliteur in zijn dissertatie3
, over conservatisme 

en cultuurrecht, de christen-democratische denkers als loten van een conserva

tieve stam. Een mooie term: cultuurrecht. Wat zich in de geschiedenis van de 

mensen aan wijsheid heeft opgetast en zich in instellingen heeft verdicht, mag 

en moet je niet zomaar opofferen aan wat toevallig aan het menselijk brein ont

spruit. De traditie, de uitkomsten van learning by doing zijn veruit superieur aan 

wat een menselijk brein - hoe briljant ook - kan bedenken. Instituties hebben 

zich bewezen. Dat hoeft niet te betekenen dat zij niet voor verandering vatbaar 

moeten zijn, maar omzichtigheid is daarbij geboden. Je breekt sneller af dan dat 

je iets opbouwt. Ruimte is er bij conservatieven ook zeker voor evolutie. Dan 

mag het er ook best hard aan toe gaan, maar vertrekpunt blijft de in instituties 

gecondenseerde wijsheid die de generaties vààr ons hebben verworven. 

In het boek van Cliteur passeren Groen en Dooyeweerd, ondanks hun verschil

len, de revue als vertegenwoordigers van het conservatisme. Er zijn bovendien 

meer parallellen dan die van de waardering voor de historie. Beide 'stromingen' 

hechten veel waarde aan maatschappelijke instituties als het gezin, de school, de 

kerk, de vakbonden: vrije instellingen waarin mensen op 'hun betere ik' worden 
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aangesproken; instituties die mensen vormen, die voor waardeoverdracht zor

gen, die de individualisering van haar scherpe trekken ontdoen en die vehikels 

zijn voor solidariteit en sociaal bewustzijn. Deze instituties zijn niet alleen 

emanciperend! Emanciperend voor bevolkingsgroepen, zoals de kleine luyden, 

voor de miskende katholieken in een protestantse natie of voor de culturele min

derheden in ons land. Ook die emanciperende functie vervullen deze instellin

gen, maar wie hun betekenis daartoe beperkt, ziet over het hoofd dat zij voor tel

kens nieuwe generaties vórmend zijn en blijven. Daarop leggen conservatieven 

en christen-democraten beiden de vinger. Een andere parallel is gelegen in de 

grote betekenis die ook conservatieven toekennen aan de joods-christelijke cul

tuur en in de daarin besloten waarden. 

Geen loten van dezelfde stam. 

Betekent deze grote mate van overlap en congenialiteit dat christen-democratie 

en conservatisme - zoals Cliteur beweert - inderdaad loten van eenzelfde stam 

zijn? Herman Dooyeweerd bestreed dit. Hij kritiseerde de Historische School. Hij 

kritiseerde ook Groen die hij een overaccentuering van de historie verweet. 

Groen zou de rechten en privileges die de staat dient te eerbiedigen vooral histo

risch hebben geduid. Groen zou daarmee teveel geleund hebben op het cultuur

recht en de organische ontwikkeling van de samenleving. Te weinig zou hij heb

ben ingeschat dat de soevereiniteit en daarmee de niet tot de staat herleidbare 

rechten van maatschappelijke kringen geënt zijn op de schepping; op de eigen 

innerlijke aard van verbanden met hun geheel eigen, eigensoortige en onderling 

onherleidbare leidende beginselen, als 'liefde' in het gezin, 'recht' in de staat en 

het 'pistische' in de kerk. Die historische benadering maakt de basis van rechten 

kwetsbaar, juist voor historische evoluties.' 

Ik meen dat Dooyeweerd hier inderdaad een punt heeft. Terecht stelt hij bijvoor

beeld dat Groen (en ook F. Stahl) de rechten van kerk, gezin en onderneming ten 

overstaan van de staat in één adem noemt met de rechten van gemeenten, pro

vincies en decentrale eenheden. Dooyeweerd betoogt terecht dat die lagere over

heden nu juist niet kwalitatief verschillen van de rijksoverheid en dat decentrali

satie iets anders is dan de erkenning van de eigen aard van niet-statelijke verban
den. 

Aan de andere kant doet hij tekort aan het feit dat - ook al zijn de onderschei

dingen bij zowel Stahl als Groen nog niet helder - juist zij als eerste spraken 

over de eigen rechten van kringen. Bovendien claimden zij dat de rechten van 

deze kringen wel degelijk zijn ontleend aan het Droit Divin, en daarmee niet aan 

het toevallige resultaat van een cultuurhistorische ontwikkeling. Dat goddelijke 

recht geeft - in termen van Groen - 'vastheid aan het samenstel der maatschap-
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pij'. Schepping en historie lopen hier kennelijk parallel. Ook bij de negentiende 

eeuwse katholieke conservatieve denker Von Haller5 zijn de verwijzingen naar de 

eigen aard van maatschappelijke kringen, hun specifieke karakter (kwalititatieve 

verscheidenheid) en eigen mandaten al te vinden. Ook hij ent die kwalitatieve 

verscheidenheid op de schepping: ver voor het neo-calvinisme voet aan de grond 
kreeg dus. 

Is het contrast dat Dooyeweerd probeert te creëren niet al te gekunsteld, zo kun 

je je dan afVragen? Temeer ook omdat je juist bij iemand als Andreas Kinneging 

(zie elders in dit nummer) niet alleen een waardering aantreft voor maatschap

pelijke instituties, maar vooral ook een zoektocht ziet naar de deugden die uit

eindelijk bepalend zijn voor het elan van deze instituties. Het gaat dan om deug

den als liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid, betrokkenheid, zorg voor het 

zwakke. Ook iemand als Dorien Pessers bepaalt ons meer en meer bij deze cultu

rele dieptedimensies van de joods-christelijke cultuur. Ik ben van mening dat 

hier interessante aanknopingspunten liggen tussen de conservatieve en christen

democratische stroming. 

Verschil tussen conselVatisme en christen-democratie 

Interessante aanknopingspunten om verder te denken en in debat te gaan. 

Overlap is er dus, maar dat betekent nog niet dat er sprake is van een is-gelijk

teken. Waar zit dan het verschil? Dat verschil heeft toch te maken met de funda

mentele oriëntatie. Wat je bij de christelijke denkers aantreft, is het besef dat 

'Zonder blijvende het historisch gegroeide waardevol kan zijn, maar niet het laatste woord heeft. 

referenties aan die Ook het kwaad kent zijn geschiedenis, in termen van cultuur, maar ook in ter-

bronnen verzandt men van structuren. Het historische zelf is niet in staat het kaf van het koren te 

conservatisme mijns scheiden, want beide kennen hun geschiedenis. Wat je bij christen-democrati-

inziens al snel in sche denkers bovendien aantreft, is het besef dat de normativititeit in de werke-

een zielloze verdedi- lijkheid (liefde in het gezin, publieke gerechtigheid in het openbare leven, de 

ging van het be- innerlijkheid van het geloof in de geloofsgemeenschappen) een eigen dynamiek 

staande'. kent: de waarden die in die appellerende norrnativiteit besloten liggen, kennen 

een kritische potentieel tegenover de historisch gegroeide instituties die deze 

waarden incorporeren. Ik noem een paar voorbeelden. Doorstaat de hegemonie 

van de man de kritische toets van de liefde die bepalend is voor een gezin? 

Doorstaat de historisch gegroeide nachtwakerstaat de kritische toets van de 

publieke gerechtigheid? Doorstaat de gepantserde moraal die kerken soms uit

droegen en handhaafden de kritische toets van barmhartigheid? Doorstaat het 

casino-kapitalisme met zijn zelfVerrijking aan de top van bedrijven de normen 

van rentmeesterschap en goed ondernemerschap? Het zijn retorische vragen, 

waarmee ik maar zeggen wil dat juist de culturele (joods-christelijke) bronnen 

van onze cultuur een dynamisch en kritisch potentieel kennen tegenover be-
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staande en gestolde instituties. Zonder blijvende referenties aan die bronnen ver

zandt conservatisme mijns inziens al snel in een zielloze verdediging van het 

bestaande. Hier ligt in essentie het verschil tussen christen-democratie en con

servatisme. 

Gêne afwerpen 

De aandacht die Kinneging, Pessers en - vààr hen - bijvoorbeeld de (te vroeg over

leden) Van Asperen' aan de dag leggen voor de deugden en de waarden van onze 

cultuur is zo gezien een reden voor dankbaarheid. Laat ik het eens zo zeggen: 

veel eerder dan menig christen-democraat zagen zij in dat het welzijn van ons 

land en van Europa wel eens vooral kon samenhangen met een culturele her

oriëntatie. Christen-democraten lijden in dat verband te vaak aan onterechte 

gêne over hun herkomst en kiezen vervolgens te vaak de veilige haven van bestel

discussies en van structuren, gevoed door noties van gespreide verantwoordelijk

heid en subsidiariteit. Dat is nuttig en nodig. Maar feit is wel dat je dan minder 

van jezelf hoeft bloot te geven. Maar structuren zonder elan leven en appelleren 

niet. Hirsch Ballin sprak daarom ooit van de risico's van een vrome leer: ook al 

zouden instituties als kerk, gezin en school maatschappelijk meer ruimte en 

betekenis krijgen: zouden zij dan ook nog iets weten te zèggen?' Het is inder

daad tijd om de gêne af te werpen. 

Dr. A. Klink is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

Noten 

1. Over de spanningen die dat oproept, zie het artikel van Oostlander in dit 

nummer. 

2. Zie de opmerkingen daarover van Van Agt in zijn artikel in dit nummer 

3. P.B. Cliteur, Conservatisme en cultuurrecht, Amsterdam 1989. 

4. H. Dooyeweerd in onder meer Vernieuwing en bezinning, om het reformato

risch grondmotief, Zutphen 1963, p. 240 ev. 

5. R. Nisbet, Conservatism, Buckingham 1986, p. 38 

6. G.M. van Asperen, Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving 

en ethiek, Amsterdam 1993. 

7. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Risico's van een vrome leer', in In ernst. Oriëntaties voor 

beleid, Den Haag 1994, p. 66 - 72. 

c 



CDV I NR 51 MEI 2002 

FATSOEN 
als vijfde 
l<ernb egrip? 

PROF. DR. K. KLOP 

Het pleidooi van Hans Hillen en andere christen-democratische politici om van 
het CDA een 'sociaal-conservatieve' partij te maken, vervult Kees Klop met een 
onbehaaglijk gevoel. Hem valt op dat de bepleiters van dit etiket zelden een 

beroep doen op de vier kernbegrippen uit het Program van Uitgangspunten. In 

plaats daarvan hebben zij een voorliefde voor waarden als 'solide: 'sociaal: 'waar
devast', 'veilig' 'betrouwbaar: 'sterk' en 'fatsoen'. Klop herkent hier duidelijk het 
'burgerlijk ethos' in. De burger gaat voor fatsoen, voor gerespecteerd worden, 
omdat hij zich aan normen en waarden houdt Als het CDA zich echt tot beharti
ger wil maken van dit ethos, dan zou het Program van Uitgangspunten in die zin 

moeten worden aangepast Zolang dat niet gebeurt is er sprake van een spagaat 

tussen beginselverklaring en politieke praktijk Zo'n aanpassing trekt Klop overi
gens niet aan en hij betwijfelt sterk de voordelen ervan. Het burgerlijk ethos heeft 
zijn onderscheidende kracht verloren en zal dus nauwelijks meer kiezers trekken. 

En nog belangrijker: christelijke politiek is juist niet conservatief; maar kritisch 
en veranderingsgezind. 

Eén van de belangrijkste bevindingen uit mijn 23-jarige loopbaan bij de Abraham 

Kuyperstichting en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA betreft het onderscheid tussen 

CDA en christen-democratie. De eerste is een politieke organisatie, de laatste een politieke over

tuiging. Woldring noemt de christen-democratie zelfs "een brede sociale beweging met bepaal

de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden" (Woldring 1996,11). Of dat laatste nu 

klopt of niet, partijorganisatie en overtuiging vallen idealiter wel samen, maar dat is niet per 

definitie het geval (Klapwijk 1979, 67). Niet alles wat het CDA doet en wil, is per definitie chris

ten-democratisch. Precies om die reden heet de denk-tank 'voor' en niet 'van' het CDA. Precies om 

die reden was het altijd een intellectueel feest om er te werken. En precies om die reden was en 

is het Instituut voor partij en fracties steeds een element dat verrassingen kan opleveren die de 

strijders aan het front niet altijd goed uitkomen, maar dat na verloop van tijd toch gewaardeerd 
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Waarden zijn niet 

zo vast als de waar

denconselVatieven 

doen voorkomen' 

blijft. Zo'n kritische loyaliteitsverhouding tussen denkers en doeners zou ook aan de orde kun

nen zijn bij de vooral door de doeners nagestreefde omhelzing van het waarden-conservatisme 

(Van Gennip en jansen 1999; Tetteroo 2000, 34). Is een partij die zich als 'sociaal-conservatief 

beschouwt nog een christen-democratische partij? Of verwijderen partij enerzijds en beweging 

en overtuiging anderzijds zich dan van elkaar? 

Waardenconservatisme 

Mijn antwoord op die vraag put ik in eerste instantie uit wat ik beschouw als mijn belangrijk

ste geschrift ten behoeve van het CDA (Klop, 1996). In die bijdrage onderzocht ik de theoretische 

onderbouwing van christen-democratische politiek, zoals die is te vinden bij de protestantse filo

soof Herman Dooyeweerd en zijn rooms-katholieke collega jacques Maritain. Met name bij 

Dooyeweerd vind ik een, overigens door het werk van Maritain in belangrijke mate onder

steunde, analyse van maatschappelijke verschijnselen die zicht geeft op de kwestie van het waar

denconservatisme. Dooyeweerd betoogt dat alle maatschappelijke verschijnselen een normatieve 

structuur hebben, die voor elk afzonderlijk verschijnsel een eigen karakter heeft. Zo komt hij tot 

een typering van het gezin, van de overheid, van een bedrijf, van een school, van een politieke 

partij, van de kerk enzovoorts. Deze typeringen zijn 'normatief in die zin dat ze bepaalde waar

den en normen representeren. Ze nodigen uit tot navolging opdat er van een 'goed' gezin, een 

'goede' overheid, een 'goed' bedrijf, enzovoorts sprake is. Ook bij andere denkers zijn zulke ana

lyses te vinden (bijvoorbeeld bij Michael Walzer en zijn spheres of justice), maar Dooyeweerd 

gaat verder dan hen. Hij stelt dat deze normatieve structuurtypen door God in de Schepping 

zijn aangebracht. Het zijn Gods uitnodigingen aan de mens om de Schepping, niet alleen opge

vat als natuur maar ook als cultuur; tot bloei te brengen. In die zin kan het werk van 

Dooyeweerd inderdaad fungeren als een theoretische onderbouwing van de politiek van een par

tij die Gods woorden, daden en geboden van beslissende betekenis acht voor mens, maatschap

pij en overheid. 

Op dit werk is scherpe kritiek uitgeoefend, die precies het verwijt van conservatisme behelsde. 

Hoewel Dooyeweerd een duidelijk onderscheid maakte tussen de normatieve structuurtypen van 

maatschappelijke verschijnselen en de menselijke vormgeving van die verschijnselen op enig 

moment in de geschiedenis, is zijn werk vaak opgevat als een Goddelijk goedkeuringsmerk op 

een feitelijk door mensen vormgegeven verschijnsel. Het zou deze menselijke en dus tijdgebonden 

vormgeving een soort eeuwigheidswaarde verlenen en daarmee conserveren. Oprechte en even

eens door het christelijk geloof ingegeven wensen tot verandering zouden daardoor worden 

geblokkeerd. Die kritiek is adequaat weerlegd, zo heb ik in mijn geschrift uiteengezet. Mits goed 

gehanteerd zijn de normatieve structuurtypen van maatschappelijke verschijnselen juist een 

bron om maatschappelijke ontwikkelingen aan te toetsen. Christelijke politiek is, omdat zij de 

historisch gegroeide werkelijkheid aan deze waarden en normen toetst, juist niet conservatief, 

maar kritisch en veranderingsgezind. 

De bovengenoemde doeners, die het CDA als 'waarden-conservatief bestempelen, zijn het daar

mee hartgrondig eens. juist daarom willen zij conservatief zijn in de waarden, maar progres-
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'Er lijkt dus een spa

gaat te ontstaan tus

sen de beginselver

klaring van de partij 

en de beginselen die 

feitelijk in de fractie 

worden aangehan

gen: 

sief in de wegen. 'Nieuwe wegen, vaste waarden' is hun motto. Ik zou mijn bijdrage hier dus kun

nen beëindigen. Toch blijf ik onbehagen voelen bij hun benadering en heb ik reserves om mij 

erbij aan te sluiten. Er klopt iets niet, maar wat? 

Vaste waarden? 

Ik kom tot de conclusie dat er zich méér betekenisvols aandient in de morele ervaring dan door 

de waardenconservatieven onder woorden wordt gebracht. Hun duidingen van wat zich aan

dient als betekenisvol zijn niet volledig en adequaat genoeg om overtuigend te zijn. Er dient zich 

méér aan en dat meerdere is nog niet benoemd. Daarmee sluit ik me aan bij Klapwijk die het 

CDA al in 1982 voorhield dat niet wij onze waarden (of beginselen) kiezen, maar dat waarden 

veeleer ons kiezen. Zij appelleren aan ons als wij morele ervaringen opdoen. Die ervaringen dui-

den wij door namen te geven aan wat zich in die ervaringen aandient, maar zelf onzichtbaar 

blijft. Zo komen wij aan de namen 'gerechtigheid', 'solidariteit', 'rentmeesterschap' en 'gesprei

de verantwoordelijkheid'. Het zijn duidingen van betekenissen die zich in de morele ervaring 

aandienen, maar zichzelf blijven onttrekken aan het menselijk vermogen om hen definitief in de 

greep te krijgen. Wie kan zeggen dat hij voor eens en voor altijd weet wat gerechtigheid is? 

Waarden zijn dus niet zo vast als de waardenconservatieven doen voorkomen. Wij kennen waar

den alleen maar als de interpreterende namen waarmee wij indringende morele ervaringen dui

den. Het zijn geen definitieve vaststellingen, het zijn voorlopige interpretaties. Er kunnen ande

re ervaringen komen, of in het verleden geweest zijn, die een nog betere interpretatie opleveren. 

Waarden zijn niet vast. Ze zijn wel appellerend en overtuigend, maar we moeten erkennen dat 

ze altijd ook voorlopig blijven. Misschien heeft dat iets te maken met Paulus' inzicht dat we eerst 

aan het einde der tijden volledig zullen kennen, maar dat het tot die tijd blijft als kijken in een 
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'Er is reden om eerst 

eens te onderzoeken 

wat het burgerlijk 

ethoslliboud~voor 

we het omarmen.' 

spiegel. In elk geval betekent het dat we kritisch moeten blijven ten opzichte van de waarden

namen die wij aan onze morele inzichten geven. Dekken zij de morele ervaring wel volledig? 

Gieten zij de inspirerende kracht uit de ervaring niet in beton? Laten ze toe dat we open blijven 

staan voor andere en nieuwe ervaringen en bijbehorende duidingen? Die vragen zijn ook te stel

len bij het gebruik dat is gemaakt van Dooyeweerds inzichten. Een juiste omgang met waarden 

vergt mijns inziens een spirituele houding. Bij christenen een openheid voor de Geest die zich 

manifesteert als een kracht die volgens de brief aan de Galaten ervaren kan worden als waar

den: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedig

heid, zelfbeheersing. Waarden die de bijbelse gerechtigheid bepalen, waar de publieke gerech

tigheid van de overheid een bijdrage aan wil leveren, maar die ook voor de machtsuitoefening 

relevant zijn (Klop 1995, 77). 

Opvallend is dat waardenconservatieven over het algemeen de vier kernbegrippen die het CDA 

in zijn Program van Uitgangspunten heeft gebruikt, niet hanteren. Waardenconservatieven 

hanteren overwegend de waarden 'solide', 'sociaal', 'waardevast', 'veilig', 'betrouwbaar', 'sterk', 

fatsoen'. Hun morele ervaring roept bij hen dus duidingen op die ik niet anders kan kwalifice

ren dan als afkomstig uit het burgerlijk ethos. Hans Hillen zegt dat ook met zoveel woorden: 

"Het CDA is enerzijds een sociale partij die opkomt voor sociale gerechtigheid en solidariteit. 

Anderzijds zijn we een burgerlijke partij die hecht aan fatsoen en waarden en normen" (bij 

Tetteroo 2000, 34). Wat is dat burgerlijk ethos precies en waar komt het vandaan? Op dit punt 

kan het Program van Uitgangspunten ons niet helpen, want daar komt het niet in voor. Er lijkt 

dus een spagaat te ontstaan tussen de beginselverklaring van de partij en de beginselen die fei

telijk in de fractie worden aangehangen. Ik veroordeel dat niet bij voorbaat. Het kan zijn dat 

het Program van Uitgangspunten de politieke overtuiging van het CDA niet volledig weergeeft, 

ook al zegt het Program dat zelf wel. Als het inderdaad niet volledig is, dan leidt de koninklij

ke weg naar een nieuw, derde Program van Uitgangspunten, waarin het CDA als een sociale en 

burgerlijke partij wordt gedefinieerd. Waarin fatsoen als vijfde kernbegrip wordt opgenomen. 

De waardenconservatieven bepleiten dat niet, maar ze gebruiken de term zo pontificaal dat het 

niet meer dan logisch lijkt om hem de status van kernbegrip te geven. Dat zou in elk geval de 

bovengenoemde spagaat tussen politieke overtuiging en politieke praktijk opheffen. Maar het 

zou ook zoiets kunnen zijn als het legaliseren van drugsgebruik omdat het toch niet uit te roei

en is. Daar heeft het CDA zich altijd tegen verzet. Reden dus om eerst eens te onderzoeken wat 

het burgerlijk ethos inhoudt, voor we het omarmen. 

Burgerlijk ethos 

'Burgerlijk' moet niet verward worden met 'burgerzin'. Burgerschap en burgerzin gaan over de 

citoyen. Burgerzin is de houding die past bij burgerschap, het lidmaatschap van een staat of een 

civiele samenleving. Er zijn vele bronnen voor: christelijke, republikeinse, liberale, humanisti

sche. Het burgerlijk ethos daarentegen is niet het ethos van de citoyen, maar van de bourgeois. 

Van de burger die zich als lid van de burgerstand enerzijds onderscheidde van de hedonistische 

adelstand en anderzijds van het a-sociale proletariaat. Deze burgerstand kwam op in de acht-
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tiende eeuw, toen ook de beide andere standen nog duidelijk aanwezig waren en het onderscheid 

dus relevant was. Het burgerlijk cultuurpatroon staat voor cultivering van de privésfeer, het heb

ben van een partner en het krijgen en opvoeden van kinderen, voor prestatie, maatschappelijke 

zekerheid, vooruitkomen in het leven, iets bereiken, voor gematigdheid, spaarzaamheid, vlijt, 

ordelievendheid en discipline, het beheersen van emoties, voor hiërarchie, gehoorzaamheid en 

respect voor gerechtvaardigde verschillen in welstand en macht. Het is tegen het hedonisme 

en het onbekommerd genieten van de adellijke leisure class en de bohémien (Felling, Peters en 

Schreuder 1983). De burger gaat voor fatsoen, voor gerespecteerd worden omdat hij zich aan de 

normen en waarden houdt. Daar is hij trots op. Hij vermaant zijn kinderen als zij hun voeten 

op de tegenoverliggende bank in de trein leggen. De adellijke bohémien legt er een krantje onder 

en doet het toch. 

Is dit burgerlijk ethos, met fatsoen als nieuw vijfde kernbegrip, geschikt als nieuw hoofdstuk in 

het Program van Uitgangspunten? Is het een voor het CDA en in de Nederlandse samenleving 

kansrijk segment van het electoraat? Aerts en Te Velde wijden het slothoofdstuk van hun boek 

aan de toekomst van burgerlijkheid (Aerts en Te Velde 1998). Zij geven een ontkennend ant

woord. De burgerlijke cultuur ontstond toen de burgerstand reden had om zich te onderschei

den van de andere twee standen. Thans zijn die standen er niet meer in die mate. De nog aan

wezige adel is als leisure class vrijwel onzichtbaar geworden achter de hoge heggen in 

Aerdenhout en heeft noodgedwongen trekken van de burgercultuur overgenomen omdat haar 

economische basis wegviel. Het proletariaat is eveneens verburgerlijkt onder invloed van de 

emancipatiepolitiek die op de sociale kwestie volgde. De conservatieve these dat God de standen 

nu eenmaal heeft gegeven, wordt door de aanhangers van de maakbare samenleving en van de 

architectonische maatschappijkritiek niet meer aanvaard. Er is wel nieuw proletariaat, maar 

ook dat wordt met inburgerings(l)cursussen en andere sociale maatregelen zo goed mogelijk bes

treden. In feite heeft de hele samenleving het burgerlijk cultuurpatroon overgenomen, waarmee 

het motief voor een burgerstand als afzonderlijke cultuur is verdwenen. Nederland is enerzijds 

geheel verburgerlijkt, waardoor het burgerlijk ethos zijn onderscheidende kracht heeft verloren. 

We kunnen ons land nauwelijks meer met 'goed fatsoen' 'deftig' of 'beschaafd' noemen. 

Anderzijds heeft de samenleving zich door de groeiende welvaart ook hedonistische en vrijge

vochten trekken aangemeten die voorheen aan de leisure class en de bohémiens waren voorbe

houden. Je hoeft geen stropdas meer om te hebben om een restaurant binnen te mogen, terwijl 

de nouveau riches zich als Bekende Nederlanders tijdens hedonistische uitspattingen aan elkaar 

vertonen in traditioneel bij de adellijke elite passende avondkleding. Dominant is een hedonis

tische consumptiecultuur, die zich vertoont als een verzameling schijnbaar zelfbewuste, maar in 

feite commercieel aangedreven en daardoor telkens wisselende 'levensstijlen'. De waardencon

servatieven prijzen in deze cultuur het burgerlijk ethos aan als tegengif tegen de verloederende 

uitwassen van dit hedonisme en consumentisme. Daarmee doen zij dus een beroep op een ethos 

dat relevant was voor een verdwenen groep, omdat die zich aldus kon onderscheiden van een 

andere verdwenen groep. Aerts en Te Velde betwijfelen daarom zeer of dit beroep kans van sla
gen heeft. 

31 

>-

'" ::! 
'" hO 

::: 
n 
tJ 
:>-

"' z 
n 
0 
z 
'" "' 
'" < 
>-
::! 
'" :s: 

I 
"' 

i 



32 

n 
o 
> 
m 
Z 

n 
o 
z 
'" m 

'" < :. 
" 

Conclusie 

Moet het CDA een hoofdstuk 'burgerlijk fatsoen' aan het Program van Uitgangspunten toevoe

gen? Mij trekt het niet en ik betwijfel met Aerts en Te Velde sterk de voordelen ervan. Een respect

volle omgang met de medeburger kan heel goed gebaseerd worden op de veel oudere waarden 

van naastenliefde, gerechtigheid, zorg voor de Schepping en gespreide verantwoordelijkheid. Zij 

bieden door hun oorsprong in het verhaal van de Eeuwige en hun inspiratie door de Geest meer 

vastigheid en tegelijk meer spiritualiteit dan het gedateerde en het wat angstig op de buiten

kant georiënteerde burgerlijk ethos. De tegenwerping dat deze christelijke waarden niet alge

meen gedeeld worden en dat het dus moeilijk wordt om er mensen mee aan te spreken, geldt ook 

voor het burgerlijk fatsoen. Anders hoefde het CDA het niet uit te dragen. Het is op zichzelf niet 

verbazingwekkend dat het burgerlijk ethos goede herinneringen oproept. Bijvoorbeeld de gere

formeerden zijn, net als vele andere landgenoten, vroeger zeer burgerlijk geweest (Amelink 2001, 

60). Het bovengenoemde onderzoek van Felling c.s. wijst echter uit dat christenen het thans over

wegend niet zijn. Zij zijn met hun tijd meegegaan. Zou dat verklaren waarom het op fatsoen 

tamboererende CDA, waarvan de aanhang dan ook significant conservatief is (SCP 1998, 175), 

in alle kerkgenootschappen nog slechts de minderheid van de leden tot zijn kiezers mag reke
nen? 
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Conservatieven vreemde eend in 

de EVP-bijt 
ARIE M. OOSTLANDER 

Hebben christen-democraten en conservatieven een stevige ideologische ziels

verwantschap? Die vraag laat zich aan de hand van recente ervaringen in Ne

derland nauwelijks beantwoorden. Conservatieven in Nederland waren heel 

lang geleden - in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw - kort 

actief. Geen nood echter. Recente ervaringen zijn er volop in Europees ver

band. Immers, niet alleen Nederlandse christen-democraten, maar ook Britse 

conservatieven, zijn lid van de fractie van de Europese Volkspartij in het Euro

pees Parlement. CDA-lid van de EVP-fractie Arie Oostlander heeft hen vanaf 

het begin meegemaakt. Hij komt tot de conclusie dat er diepgaande verschil

len zijn tussen de christen-democratische filosofie en die van het conservatis

me. Een van de belangrijkste verschilpunten is dat voor christen-democraten 

het historisch gegroeide niet om zichzelf wordt gewaardeerd, maar alleen in 

zoverre het strookt met Bijbelse/Christelijke waarden. Dat sommige zaken his

torisch gegroeid zijn, kan voor een christen-democraat nooit een voldoende 

reden voor aanvaarding zijn. Daarnaast is er nog een waslijst aan forse ver

schillen te noemen. De kloof is zo groot dat het afscheid van de Britse conser

vatieven volgens Oostlander alleen nog om pragmatisch-opportunistische 
gronden wordt uitgesteld. 

Het was 1990 toen de al langer bestaande aandrang onder (Britse) Conservatie

ven om zich bij de Europese Volkspartij (EVP) aan te sluiten onbeheersbaar bleek. 

Vooral aan Duitse zijde ontwild<elde zich de drang om ruimte voor hen te schep

pen binnen de EVP. Niet zozeer om hun verwantschap met onze programma's, 

maar vanuit het simpele links-rechtsschema voor de indeling van partijen, dat 

ook nu nog in een aantal landen en handboeken voor de politicologie serieus 

genomen wordt. De Conservatieven presenteerden zich immers als centrum

rechts. Er werden werkgroepen ingesteld om na te gaan ofwe het in voldoende 

mate eens waren. Ik leidde de groep over de grondslagen van onze politiek. De 

Tories stuurden de meest christelijke lieden die zij hadden. Dat waren toen bo

vendien mensen die zich goed in de uitgangspunten van de christen-democratie 

konden vinden. In het Verenigd Koninkrijk is de christelijk-sociale beweging niet 

in georganiseerde vorm aanwezig, maar in feite opgedeeld over de andere partij

en. Bij Labour zitten zeker zo veel uitgesproken christelijk denkende politici als 

bij de Tories. Vandaar dat Tony Blair soms zo'n CDA-ach tig imago heeft. Hoe het 

ook zij, de vertegenwoordigers van de Conservatieven, die met ons over de 
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'De Conservatieven 

zijn tegen elk pro

Europees voorstel of 

amendement dat 

enige voortgang in 

het integratieproces 

betekenf 

grondslagen spraken, waren bereid om alles te ondertekenen wat ons Europese 

Christen-democraten lief en heilig is: het streven naar integratie en naar een fe

derale opbouw van de Europese Gemeenschap, de sociale inslag van de partij, de 

nadruk op de verantwoordelijkheden van de maatschappelijke organisaties. Tot 

slot wilden ze desgevraagd ook wel verklaren dat de sociale politiek van de Con

servatieve partij als zodanig gebaseerd zou moeten worden op de christelijk-so

ciale beginselen. Wat een bereidwilligheid! Ik was er niet gerust op, maar er was 

niets meer te noemen dat een 'neen' zou kunnen rechtvaardigen. 

Het nut van een handtekening 

Veiligheidshalve werd vastgesteld dat het lidmaatschap van de EVP-fractie een 

persoonlijke daad zou moeten zijn, gebaseerd op de bereikte overeenkomst. De 

MEP's (de parlementsleden zelf) werden op persoonlijke basis lid van onze frac

tie. De Tory-partij als zodanig werd geen lid van de EVP-partij-familie en is dat 

ook nu niet. Het is lange tijd met een aantal van de Tolies goed gegaan, en er zijn 

er nog die zich met de christen-democratie solidair verklaren. Maar het is meer 

en meer duidelijk dat de handtekening van destijds niet veel voorstelde. Het 

Conservatieve pragmatisme noopte hen te tekenen. Buiten de EVP blijven en 

geen handtekening zetten 'would not work'. Als de diepste principiële vraag is: 

'does it work?', dan is betrouwbaarheid iets van secundaire betekenis. 

Het Paard van Troje 

Inmiddels is de Tory-groep als aparte formatie erkend door de verandering van 

de fractienaam. We heten nu officieel "fractie van de Europese Volkspartij (Chris

ten-democraten) en Europese Democraten". Het is een vondst van oud-collega 

Tindemans, die meende dat de naam EVP tegen ideologische vervuiling be

schermd moest worden. Terecht, zo bleek al snel. De Conservatieven hebben al 

sinds jaren hun eigen stemadvieslijsten. Ze volgen die van de EVP niet. Eén van 

hen is zelfs uit de partij gestoten, omdat hij de EVP-stemlijsten voorrang gaf 

boven die welke door 'Londen' gefiatteerd waren. Hij is uit arren moede lid van 

de Liberale fractie geworden. De nieuwe groep van Conservatieve leden camou

fleert zijn bedoelingen niet meer. Een groot deel is tegen zijn zin lid van de frac

tie. "We kunnen ons niet voorstellen op wat voor punten wij het met de Chris

ten-democraten eens zouden kunnen zijn" zeiden ze in de wandelgangen tegen 

collega Bartho Pronk en mij. In de eigen pers beschimpen ze de ledenpartijen 

van de EVP. Ze vieren soms feest als onze fractievoorzitter in de plenaire vergade

ring een nederlaag lijdt. Onlangs onthielden ze zich plotseling van stemmen 

over een rapport van mij over drugsbeleid. Niet omdat ze het inhoudelijk niet 

eens waren, maar uit anti-Europese gezindheid. Het rapport werd daardoor ver-
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'De spanningen tus

sen christen-demo

cratie en conserva

tisme hoeven ons 

niet te verbazen. 

Ooit zijn de conser

vatieven door de 

Nederlandse chris

ten-democratische 

partijen verslagen' 

worpen. De Conservatieven zijn tegen elk pro-Europees voorstel of amendement 

dat enige voortgang in het integratieproces betekent. Daarbij laten ze zich 

bovendien leiden door een zeer beperkte opvatting over het Britse belang. De 

interne markt steunen ze dus wel, maar vrijwel alle andere voorstellen niet. 

Uiteraard proberen ze ook nog andere leden van de EVP-fractie te beïnvloeden. 

Aanvankelijk lukte dat enigszins bij de CSU-collega's. Inmiddels is het Conserva

tieve nationalisme zo sterk dat het anti-Duitse karakter daarvan begint op te val

len. Nationalisme bestaat nu eenmaal voor een groot deel uit tegenzin tegen 

andere volken en tegen mensen van andere etnische afkomst. 

In andere fracties worden de gevechten die we met de Conservatieven voeren 

met enig begrip gevolgd. De Europees gezinde Sociaal-democraten, en zelfs de 

Groenen, steunen ons soms uitdrukkelijk als ze zien wat er aan de hand is. 

Vandaar dat mijn drugsrapport het in tweede behandeling alsnog haalde. Het is 

treurig om te zien hoe leden van de Conservatieve groep die zelf zijn gaan in

zien dat de Christen-democratische benadering van Europa goed is, toch ge

dwongen worden om blindelings de eigen anti-Europese stemlijsten te volgen. Na 

afloop krijg je weleens een excuus te horen, maar daar blijft het bij. Het stem

men met last en ruggespraak wordt niet als strijdig met de ambtseed ervaren, 

maar is kennelijk een onderdeel van het Conservatieve gedachtengoed. De 

scheidslijn is harder geworden. Het afscheid van de EVP-fractie wordt alleen nog 

om pragmatisch-opportunistische gronden uitgesteld. 

Diversiteit en eenheid 

Nu is er in de EVP-fractie een diversiteit van parijen vertegenwoordigd. Zij gaan 

echter alle uit van het gemeenschappelijke program waarin de waarden van on

ze Christelijke cultuur centraal staan. Zij steunen alle de verbondenheid met het 

Christen-democratische Europese project. Ze zijn in Katholieke landen door

gaans sterk beïnvloed door de sociale leer van de Rooms-Katholieke kerk. Zelfs de 

mensen van Forza Italia zijn ons in die opzichten zeer meegevallen. Zij zijn de 

trouwste volgers van de EVP-stemlijsten. Ze noemen zich soms (net als de Duitse 

leden) conservatief, vanwege hun in ethische kwesties behoudende politiek. 

Begrip voor de Nederlandse euthanasie-wetgeving kan men daar absoluut niet 

verwachten. Zelfs de CDA-standpunten gaan hen te ver. De Britse Conservatieven 

daarentegen zijn bijvoorbeeld inzake de medische ethiek heel liberaal. Als de 

eigen industrie er voordelen bij heeft om bepaalde ethische grenzen te doorbre

ken, dan vinden ze dat al gauw best. Dat bleek bijvoorbeeld in het debat over de 

toelaatbaarheid van kloneren. 
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Christen-democraten versus ConselVatieve ideologie 

De spanningen tussen Christen-democratie en Conservatisme hoeven ons uiter

aard niet te verbazen. Het gaat hier om twee verschillende politieke visies en cul

turen. Het uitstekende artikel 'Is de christen-democratie conservatief?' van drs. 

P.W. Tetteroo, eerder in dit blad verschenen! geeft daar een goed overzicht over. 

Eerder vatte ik eveneens in dit tijdschrift al een aantal bezwaren samen'. Niet 

alleen het vaderland van de Conservatieve stroming (het Verenigd Koninkrijk) is 

voor ons politiek relevant. We kennen de stroming ook uit de Nederlandse poli

tiek. Ooit zijn de Conservatieven door de Nederlandse Christen-democratische 

partijen verslagen. De tegen hen gevoerde strijd richtte zich tegen de geringe 

principiële profilering van de Conservatieven van die tijd, de nadruk op nationa

le saamhorigheid en identiteit, waardoor de emancipatie van confessionele min

derheidsgroepen destijds bemoeilijkt werd, en tegen de overschatting van de 

nationale belangen als het oriëntatiepunt voor beleid. Analyse van de heden

daagse Conservatieve politiek, zoals die het meest uitgesproken als zelftyperin

gen in documenten van de Tory-partij worden uitgedragen, levert het volgende 
op: 

- Men presenteert zich als een groep zonder beginselverklaring: 

- de partij is afkerig van ethiek in de politiek ('grote nobele ideeën'); 

- sceptisch t.O.V. vooruitgang; 

- pragmatisch en contra-revolutionair; 

- gehecht aan prestigieuze instituten, zoals de nationale staat, de monarchie 

en de gevestigde kerk; 

- baseert zijn sociale beleid op de noodzaak dat alle mensen van hun land 

moeten kunnen houden om hen te motiveren voor hun land te willen strijden 

(niets over sociale gerechtigheid dus); 

- privileges behoren tot het erfgoed van families en elites, zij gaan voor het 

streven naar gelijkheid van kansen; excessieve verschillen zijn aanvaardbaar; 

- staatszorg maakt onverantwoordelijk; de staat is geen instrument voor 

verbetering van de levensomstandigheden; 

- technologische ontwikkeling moet niet te snel door ethische overwegingen 

worden gefrustreerd; 

- milieuzorg moet stroken met de belangen van het individu, de economische 

groei en de technologische ontwikkeling. 

Historicisme en economisme, de pijlers van de ConselVatieven 

Als je het historisch gegroeide een normatieve betekenis toeschrijft (historicis

me), dan is een wantrouwen tegenover het onbekende en een voorkeur voor het 
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'Het interessante 

van het CDA is dat 

voor onze partij het 

historisch gegroeide 

niet om zichzelf 

bekende vanzelfsprekend. Een obsessie met het nationale eigenbelang typeert de 

Tory-partij. Zoiets gewaagds als het delen van de nationale soevereiniteit met an

dere (zelfs met voorheen vijandige) staten is dan veel te riskant. Vanuit christelij

ke normen gedacht is dat juist iets heel positiefs. Vanuit een geloof in betrouw

bare (Evangelische) waarden heeft de politieke generatie van de jaren vijftig de 

risico's van de Europese Integratie aanvaard. In het hele proces van Integratie 

kunnen de Conservatieven echter alleen maar als rem optreden. Dat zie je nu 

ook. Vanuit hun economistische opvattingen was de interne Europese markt nog 

aanvaardbaar. Met name toen bleek dat de landen die daaraan deelnamen daar

van zeer profiteerden. Eerst de kat uit de boom kijken dus. Dat zal ook gelden 

voor de deelname aan de EURO, de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 

bestrijding van de internationale criminaliteit, de deelname aan een Europees 

asielbeleid en uiteindelijk de politieke Unie. Zonder inspiratiebron (smalend ge

typeerd als 'grote nobele ideeën') geen sturingsvermogen. 

Respect voor de kerk en voor een atheïstische traditie 

Interessant is de waardering voor de gevestigde kerken. Helaas komt dit slechts 

voort uit het historistische geloof in wat allang bestaat en uit het utilitaristisch 

inzicht in het nut daarvan. De Tories voelen zich, vanuit ditzelfde historisme, ver

want met de Conservatieve partij van de Tsjechische politicus Claus. Die heeft 

zich eveneens aangemeld bij de EVP. Claus' vice-voorzitter deelde een EVPJED 

fractiedelegatie onlangs mede dat zijn partij hoofdzakelijk uit atheïsten bestond 

en tegen Europa was. Het atheïsme behoort tot de gegroeide Tsjechische traditie. 

Dat is voor de Tories dus geen beletsel; 's lands wijs 's lands eer. 

Controverse over normen en waarden 

wordt gewaardeerd, Het interessante van het CDA is dat voor onze partij het historisch gegroeide niet 

maar alleen inzover- om zichzelf word t gewaardeerd maar alleen in zoverre het strookt met BijbelseJ 

re het strookt met Christelijke waarden. Ook nuttigheidsoverwegingen kunnen nooit de plaats 

Bijbelse/christelijke innemen van ethiek. Universaliteit van waarden relativeert het puur nationale 

waarden' belang. Geen beperking tot de belangen van eigen land, maar openheid voor de 

noden van anderen en de internationale rechtsorde. Natuurlijk zijn er ook over

eenkomsten te vinden met de Conservatieve ideologie: de nadruk op het gezin, 

de afWijzing van de autonomie van het individu, een zekere mate van waarden

conservatisme. Wat echter daarin steeds opvalt, is dat het ontbreken van een 

referentie aan wat wij uiteindelijk als de toetssteen zien waaraan deze visies 

getoetst moeten worden. Dat sommige zaken historisch gegroeid zijn, kan voor 

een Christendemocraat nooit een voldoende reden voor aanvaarding zijn. 

Daarom is de Christen-democratie een veel dynamischer en creatievere politieke 
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filosofie. Overlap duidt dus niet op diepere verwantschap. Dat geldt voor de ver

houding met de Sociaal-democratie en het Liberalisme evenzeer. Het is daarom 

verbazend om te horen dat Christen-democraten zich ten opzichte van de Con

servatieve leer zouden moeten rechtvaardigen. Het tegendeel wordt hierboven 

aangetoond. De feilen van de Conservatieve leer wreken zich keihard in de poli

tieke praktijk. Het misverstand over de Conservatieven als mogelijk gelijkwaardi

ge leden van de EVP komt momenteel dramatisch aan het licht. Een vreemde 
eend in de bijt, verder is het niet gekomen. 

Arie M. Oostlander, CDA-lid van het Europees Parlement. 

Noten 

1. Drs. P.W. Tetteroo: 'Is de christen-democratie conservatief?', in Christen 
Democratische Verkenningen 5/2000, p. 36 en verder. 

2. Drs. A.M. Oostlander: 'Ontwikkelingen in de EVP waarschuwing voor CDA', in: 
Christen Democratische Verkenningen 7/8/1998, pp. 309-313. 
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Christendom = 

conservatisme 
DR. A. KINNEGING 

Christendom, het christelijk mensbeeld, de christelijke visie op de maatschap

pij en de staat zijn door en door conservatief. Dat betoogt Andreas Kinneging, 

oprichter van de Edmund Burke Stichting en sinds een half jaar tevens CDA

lid. Conservatieven en christenen delen een pessimistisch mensbeeld. Geheel 

ten onrechte is de grote wijsheid van de christelijke traditie inzake het kwade 

in de mens in het vergeetboek geraakt. De Verlichting is daar debet aan. Toch 

heeft het lang geduurd voordat het christelijk-conservatieve bolwerk viel. Pas 

in de jaren zestig van de 20ste eeuw heeft een groot deel van de Christenheid 

gebroken met het conservatisme en zich geëncanailleerd met tal van opvattin

gen en ideeën, waar het zich tot dan toe fel tegen had afgezet. Maar ... is daar

mee niet eo ipso het christendom overboord gezet? 

In het voorjaar van 2001 werd er enige tijd in diverse dag- en weekbladen een 

discussie gevoerd over het conservatisme'; als het al een discussie genoemd kan 

worden, want de meeste contribuanten waren vooral erg druk met het ventile

ren van hun eigen opvatting, zonder acht te slaan op wat anderen hadden ge

zegd en overigens ook niet bijzonder gehinderd door kennis van zaken. Na enige 

tijd is de kakofonie van stemmen dan ook verstomd en ging men over tot de 

orde van de dag. Intussen is voor velen nog altijd volkomen duister wat nu pre

cies onder het begrip conservatisme moet worden verstaan. Daarom bij deze 

maar weer eens een poging wat licht in de duisternis te scheppen. Ik zal me be

perken tot slechts één, zij het erg belangrijk, onderwerp: het conservatieve 

mensbeeld. In de bespreking van dit onderwerp komen vanzelf een aantal we

zenskenmerken van de conservatieve visie op de maatschappij en de staat naar 

voren. Aan het eind van mijn uiteenzetting zal ik een paar woorden wijden aan 

de relatie tussen conservatisme en Christelijk denken, hoewel ook deze relatie in 

de loop van mijn betoog reeds vrij duidelijk zal worden. 

Traditie en vergetelheid 

Conservatieven hebben een in twee opzichten pessimistisch mensbeeld. Ten eer

ste hebben ze weinig fiducie in het vermogen van de individuele mens op eigen 

houtje de wereld te doorgronden. De kenvermogens van het individu achten zij 
zeer beperkt. 

Dit is een thema dat we ook tegenkomen bij een liberale filosoof als Hayek, maar 
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deze werkt het volkomen anders uit dan de conservatief. Hayek stelt dat de 

beperkte kennis van het individu via het ruilsysteem van de markt vanzelf wordt 

afgestemd op de beperkte kennis van anderen, zodat op het niveau van de maat

schappij als geheel, ondanks de intellectuele beperking van het individu, toch 

bijzonder veel kennis is geaccumuleerd.' Dit lijkt me een juist en waardevol 

inzicht, maar het heeft betrekking op een geheel ander soort kennis dan de ken

nis waarop de conservatief doelt en betreft dan ook een geheel andere problema

tiek. Hayek heeft het over kennis van lokale omstandigheden, wensen en opvat

tingen. De conservatief heeft het over de kennis van de natuur der dingen. 

Een voorbeeld: niemand is in staat in zijn eentje, zonder hulp van buitenaf, zich 

de kennis te verwerven die wij bezitten in de moderne natuurkunde. Het kenver

mogen van het individu is beperkt, maar als hij is ingebed in die traditie, kan hij 

desalniettemin bijzonder veel kennis verwerven omtrent de aard van natuurkun

dige fenomenen. De natuurkundige, die die kennis bezit, heeft haar omdat hij, 

zoals Newton al zei, op de schouders staat van reuzen, die overigens zelf ook 

weer op de schouders van andere reuzen hebben gestaan, enzovoorts. Met ande

re woorden: de natuurkunde is een intellectuele traditie, die het individu uittilt 

boven zijn individuele cognitieve beperkingen. 

Nu is het conservatisme niet zozeer geïnteresseerd in de kennis die we de 

moderne natuurkunde noemen, als wel in de kennis hoe te leven. Naar liberale 

opvatting is deze kennis, anders dan de natuurkundige kennis, volstrekt indivi

dueel, in die zin dat ze slechts kan worden opgedaan door ieder individu voor 

zichzelf. De mens is in deze aan zichzelf overgeleverd. Het advies van anderen is 

van beperkte waarde, omdat hij een volstrekt uniek individu is en de vraag hoe 

te leven voor hem dus een geheel ander antwoord heeft dan voor anderen. 

Daarmee zijn de begrippen goed en kwaad ook in belangrijke mate geïndividu

aliseerd, i.e. gesubjectiveerd, i.e. gerelativeerd. Immers, wat goed is voor de één, 

is veelal een kwaad voor een ander. Het gevolg is een gezagscrisis van de moraal, 

en omdat de moraal de ziel is van het recht, tevens een gezagscrisis van het 

recht. 

Het conservatisme betwist deze uniciteitsgedachte en stelt tegenover de liberale 

idee van de teruggeworpenheid op zichzelf, de overtuiging dat er, analoog aan 

de natuurkunde, een intellectuele traditie bestaat van kennis hoe te leven, ken

nis dus van een goed en kwaad dat voor allen gelijkelijk geldt. Zo stelt Edmund 

Burke, de aartsvader van het conservatisme, in de Reflections on the Revolution in 

France (1791), zijn magnum opus, dat '(w)e know that we have made no discoveries, 

and we think that no discoveries are to be made in morality, nor many in the great prin

ciples of government, nor in the ideas of liberty, which were understood long before we 

were born ( .. )'.' Met andere woorden: ook inzake de vraag hoe te leven, als indivi

du en als collectief, is in de loop der eeuwen kennis vergaard en van generatie 

op generatie doorgegeven en bijgeslepen. Wie weigert zich deze kennis eigen te 
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'De geschiedenis van 

de kennis hoe te le

ven is de kennis hoe 

te leven' 

maken, stelt zich op als iemand die tracht geheel op eigen kracht het niveau van 

kennis te bereiken van de moderne natuurkunde. Zijn hybris werpt hem terug in 

het stenen tijdperk. En dat is dan ook precies wat het liberalisme heeft bewerk

stelligd. Onder het motto sapere aude - durf te denken - wordt ieder mens opge

roepen voor zichzelf te denken en zich zo te emanciperen uit zijn onmondig

heid.4 Een ogenschijnlijk nobel streven, maar omdat het is ingegeven door een 

verkeerd mensbeeld zijn de consequenties desastreus. 

De parallel met de natuurkunde geeft het belang aan van intellectuele traditie, 

maar meer ook niet. Men mag de parallellie niet te ver doorvoeren. In een aantal 

opzichten wijkt de casus van de natuurkunde fundamenteel afvan die van de 

kennis hoe te leven, de morele en staatkundige kennis. Bovenal is er in de na

tuurkunde sprake van een vooruitgang van kennis die tot op de dag van vandaag 

voortduurt en in de toekomst waarschijnlijk wordt voortgezet. En wie op de 

hoogte wil raken van de 'state ofthe art' in de natuurkunde hoeft niet de werken 

van Galilei en Newton te lezen, maar kan volstaan met de nieuwste boeken, 

omdat deze voortbouwen op deze oudere werken en dat wat in hen van blijven

de betekenis is gebleken, incorporeren. Geen van deze kenmerken gelden vol

gens het conservatisme ook voor de kennis hoe te leven. 

Om met het laatste kenmerk te beginnen: de intellectuele traditie waarin de 

kennis hoe te leven ligt besloten, kan men zich slechts eigen maken door haar 

ontwikkeling door de tijd heen te bestuderen. De geschiedenis van de kennis hoe 

te leven is de kennis hoe te leven. Wat bijvoorbeeld in de oudheid door schrijvers 

als Plato en Aristoteles hierover is gezegd, is niet 'achterhaald' op de wijze waar

op Galilei en Newton zijn achterhaald en bestudering van hun werken overbodig 

is geworden. 

Nog belangrijker is echter de afWijking van het eerstgenoemde kenmerk. Waar 

in de natuurkunde sprake is van een vooruitgang in kennis tot op heden, daar is, 

zoals reeds gesteld, in moralibus en in politicis volgens het conservatisme veeleer 

sprake van een achteruitgang en terugval in kennis. Dit verval is ingezet in de 

Verlichtingsperiode, met de opkomst van het liberalisme, dat het individuele 

kenvermogen op de troon hief en de traditie van kennis hoe te leven radicaal 

overboord heeft gezet. 5 Deze traditie was een synthese van de Grieks-Romeinse 

filosofie, de Joodse Wet en het Evangelie van Jezus. Tezamen vormen ze de bouw

stenen van het Christendom, dat, zoals de conservatieve filosoofVoegelin het 

uitdrukt, 'the ultimate clarity concerning the conditio humana' heeft gebracht.G7 

De mens, de leeuwen het monster 

Hierboven werd gesteld dat het conservatisme in twee opzichten pessimistisch is 

over de menselijke aard. Tot nu toe ging het over het conservatieve pessimisme 

met betrekking tot de cognitieve capaciteiten van de mens. Daarnaast staat het 
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van het kwaad bete

kent. het zich afwen

den van de hoog

moed, de hebzucht. 

de wellust. de toom, 

de gulzigheid, de af

gunst. de zorgeloos

heid en hun vele 

"dochters"', 

conservatieve pessimisme ten aanzien van de menselijke wil en de menselijke 

begeertes, van des mensen conatieve capaciteiten, 

Wat ik bedoel wordt op dichterlijke wijze verwoord in Mattheüs 7 vers 13-14: 

'Want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderfleidt en velen zijn 

er die door deze ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het 

leven leidt en weinigen zijn er die deze vinden'. Een - veel uitgebreidere - variant 

op dit beeld treffen we aan in de reeds in de oudheid fameuze parabel van 

Heracles op de tweesprong, die ons wordt verhaald in Xenophons' Memorabilia. 8 

In deze parabel moet Heracles kiezen tussen het pad van de deugd en het pad 

van de ondeugd. De ondeugd -'mijn vrienden noemen mij eudaimonia (geluk)'

doet hem haar pad als bijzonder aanlokkelijk verschijnen: het is het meest 

genotvol en het gemakkelijkst. In deze beelden wordt een mysterieus grondgege

ven van de menselijke natuur uitgedrukt, namelijk dat wat de Reformatie rauw 

onder woorden heeft gebracht als 'de neiging tot alle kwaad' en de noodzaak, 

telkenmale, van een innerlijke ommekeer om op het rechte pad te blijven. 

Reeds ver voor de scholastiek, die beroemd en berucht is geworden om zijn 

onderscheidingen, had men de abstracte notie van het kwaad reeds handen en 

voeten trachten te geven door verschillende vormen ervan te onderscheiden; een 

vondst die, om met de conservatief Huizinga te spreken, 'een van onze kostbaar

ste denkmiddelen betekenen, heden nog evengoed als voor tweeduizend jaar, 

voor de kennis van alles wat de zielkunde en de zedenleer van de mens betreft'.9 

Zeven vormen van het kwaad werden de hoofd- of wortelzonden genoemd, te 

weten de hoogmoed, de hebzucht, de wellust, de toorn, de gulzigheid, de 

afgunst, en de zorgeloosheid. Met elk van deze hoofdzonden werden vele 'doch

ters' verbonden in een analyse die, óók anno 2002, alleen maar kan worden 

beoordeeld als buitengewoon rijk en accuraat. Het zich afwenden van het kwaad 

betekent, zo gezien, het zich afwenden van de hoogmoed, de hebzucht, de wel

lust, de toorn, de gulzigheid, de afgunst, de zorgeloosheid en hun vele 'doch

ters'.JO 

Het gaat hier om begeertes en met begeertes verbonden emoties, die de mens 

om de een of andere reden aankleven en die, wanneer hij ze de vrije loop laat, 

zijn leven en dat van zijn medemens op zijn minst onaangenaam, maar makke

lijk zelfs tot een hel maken. Ze dienen dus, op de een op andere wijze, beheerst 

te worden. De grote vraag is natuurlijk: hoe? 

Plato zegt in de Politeia dat men zich de mens moet voorstellen als een wezen dat 

eigenlijk uit drie verschillende wezens bestaat: een mens, een leeuwen een veel

koppig monster." Het monster moet door de mens, geassisteerd door de leeuw, 

getemd en geleid worden. Dat is een hele opgave, want het gevaar is groot dat 

het monster en de leeuw de macht overnemen en de mens meesleuren in welke 

richting hen maar belieft. Het monster staat natuurlijk voor het begerige deel 

( 
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van de ziel, de leeuw van het deel dat men later, na Plato, de wil gaat noemen 

en de mens staat voor het redelijke deel van de ziel. 

Deze opvatting is maatgevend gebleven gedurende de gehele westerse geschiede

nis tot aan de Verlichting. Toen is er, in eerste aanleg door Hobbes en Spinoza, 

later door hun talloze volgelingen, een visie tegenovergezet, die gaandeweg is 

uitgegroeid door wat nu de dominante opvatting is. Dit is, in Platoonse termen, 

de visie dat het monster in ons altijd de teugels in handen heeft en de leeuwen 

de mens slechts uitvoerders zijn van zijn beschikkingen. De begeertes en met 

hen verbonden emoties heersen in de ziel, de wil en de ratio zijn slechts instru

menteel. Een innerlijke ommekeer is niet mogelijk. 

Hoe is er dan orde en harmonie in de samenleving mogelijk, vraagt u zich wel

licht af. Heel eenvoudig: om de begeertes maximaal te kunnen najagen, is het 

noodzakelijk ze enigszins af te remmen. De ratio die dat inziet, staat nog steeds 

geheel en al in dienst van de begeertes. Diezelfde ratio ziet ook in dat zij zelf het 

niet kan, evenmin als de wil, en dus concludeert ze dat er een macht van buiten

afmoet zijn; een macht die zo sterk is dat ze allen in toom kan houden, opdat 

een ieder ongestoord zijn begeertes kan najagen, of zoals het later gaat heten: 

zijn nut kan maximeren. Dit is de staat. En hij moet zoveel macht hebben dat 

Hobbes hem een 'mortal God' noemt. Hier zien we dus al de innerlijke verwant

schap tussen het liberale individualisme en de staatsalmacht. Het zijn twee zij

den van dezelfde munt." 

Het is vooral tegen deze Verlichtingsopvatting dat het conservatisme, zoals het 

in de Restauratie en later langzamerhand gestalte krijgt, stelling neemt. En hoe 

verschillend de diverse conservatieve auteurs ook zijn; steeds putten ze uit de

zelfde bronnen, de bronnen waaruit de westerse mens zich tot aan de Verlich

ting voornamelijk had gelaafd: de bronnen van Athene, Rome en Jeruzalem. 

Moet ik, na deze uiteenzetting, nog veel zeggen over de relatie tussen conserva

tisme en christen-democratie? Het Christelijke mensbeeld, de Christelijke visie 

op de maatschappij en de staat zijn door en door conservatief. Mensen als Groen 

van Prinsterer, Kuyper, die in Nederland het protestantse denken hebben 

gevormd, waren zich daarvan terdege bewust. Hun werk is niet meer dan een 

weergave van wat conservatieve auteurs elders te berde brachten. Zelfs de 

namen van de twee protestantse politieke partijen die, in het voetspoor van deze 

twee mannen, in de loop van de 19de eeuw hier te lande zijn ontstaan, zijn, wel

beschouwd, vrijwel synoniem aan het begrip conservatisme. Dit alles geldt, in zo 

mogelijk nog sterkere mate voor de katholieke traditie, die, gestempeld als ze 

was door het pausdom en de pauselijke encyclieken, volledig spoorde met het 

Europese conservatieve, contra-revolutionaire denken. 

Pas in de jaren zestig van de 20ste eeuw heeft een groot deel van de Christen

heid, zeker in Nederland, gebroken met het conservatisme en zich geëncanail

leerd met tal van opvattingen en ideeën, waar het zich tot dan toe fel tegen had 
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afgezet. De Verlichting eiste nu ook hier de overwinning voor zich op. De conser

vatieve veren zijn grotendeels afgeschud, maar ... is daarmee niet eo ipso het 

Christendom overboord gezet? 

Dr. Andreas Kinneging is hoofddocent rechtsfilosofie aan de rechtenfaculteit van de 

Universiteit Leiden en oprichter van de Edmund Burke Stichting. 

Noten 

1. Zie hiervoor de bijdrage van drs. P.W. Tetteroo in dit nummer. 

2. F.A. Hayek, Individualism and Economie Order, Londen: Routledge & Kegan Paul 

1952, hst.2, 4 en 5. 

3. E. Burke, Refleetions on the Revolution in France, Payne ed., Indianapolis: Liberty 

Fund, 1999, p.181 

4. I. Kant, 'Beantwortung der Frage: was heisst Aufklärung?', in: Werke, dl. VI, 

Darmstadt: WEG, p.53 

5. A. MacIntyte, Af ter Virtue, 2e ed. Notre Dame: Notre Dame University Press, 

1984, passim, maar vooral hst.1, waarin de parallel met de natuurkunde op 

een andere, aanvullende wijze wordt uitgewerkt. 

6. E. Voegelin, The New Seience of Polities, Chicago: University of Chicago Press 1987, 

nieuwe ed. met een voorwoord van D. Germino, p.79 Zie ook: W. Aalders, Plato en 

het Christendom, Den Haag: ].N. Voorhoeve 1984, passim. 

7. Naast het conservatisme dat zich, sedert haar ontstaan in reactie op Verlichting 

en Revolutie, beroept op dit concrete erfgoed van Griekenland, Rome, en Israël, is 

er een traditie van zich conservatief noemde auteurs, waartoe in onze tijd onder 

andere Michael Oakeshott en Roger Scruton behoren, die teruggaat op David 

Hume. Deze auteurs zijn niet zozeer overtuigd van de waarde van genoemd con

creet erfgoed, als wel van de waarde van erfgoed, van traditie, zo men wil: van 

gemeenschap in het algemeen. In deze visie is dit wat staat tussen de mens en de 

afgrond van het niets. Het menselijk leven, de menselijke identiteit krijgt gestalte 

dankzij erfgoed, traditie, gemeenschap. Welk erfgoed, welke traditie, welke ge

meenschap dit is, is voor deze auteurs contingent en van weinig belang. Het kan 

een Christelijke zijn, of een Islamitische, of een kannibalistische. Het valt gemak

kelijk in te zien dat achter deze vorm van 'conservatisme' een vorm van relativis

me en nihilisme schuil gaat. 

8. Boek 11, hst. I, c.21-33 Te lang om hier te citeren, maar zeer lezenswaardig. 

9. ]. Huizinga, Verzamelde Werken, dl. VII, Haarlem: Tjeenk Willink 1950, p.574 

11. M. BIoomfield. The Seven Deadly Sins, Michigan: State College Press 1952, passim. 

12. Plato, Politeia, 588b ff. 

13. Th. Hobbes, Leviathan, vooral hst. 13-18. 
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Bloemlezing van het 
'conservatisme-debat' * 

Door drs. P.W. Tetteroo 

N 

Internationaal perspectief 

Het is al weer zes jaar geleden dat het boek 'De conser

vatieve golf van Hans Wansink verscheen.] In dit werk 

geeft deze publicist een overzicht van het politieke neo

conservatieve denken in de Verenigde Sta-ten en West

Europa van eind jaren tachtig tot aan de tweede helft 

van de negentiger jaren. Doelend op de politieke situ

atie in de Verenigde Staten en de grootste Westeur0-

pese landen op dat moment ontwaart Wansink een 

conservatieve vloedgolf, die de progressieve en gematig

de politieke krachten voor lange tijd lijkt te hebben 

weggespoeld. Het is het tijdperk van de conservatieve 

Republikeinse presidenten RonaId Reagan en George 

Bush sr., het Thatcherisme in Groot-Brittannië, de eerste 

brede rechtse coalitie van premier Berlusconi in Italië, 

de sinds 1982 regerende CDUjCSU-FDP-coalitie onder 

leiding van Bondskanselier Helmut Kohl. 

Enige jaren later, we zijn dan de tweede helft van de 

jaren negentig gepasseerd, en ook het tijdperk waarop 

het boek van Wansink betrekking heeft, biedt het poli

tieke landschap in de Verenigde Staten en West-Europa 

een totaal andere aanblik. Wansinks vermeende 'con

servatieve golf lijkt te pletter te zijn geslagen tegen de 

rots van the Third Wa)!, die Neue Mitte, de Derde Weg, 

die wordt geclaimd door sociaal-democraten. Het is het 

tijdperk van Bi!! Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder 

en de centrum-linkse 'Olijjboomcoalitie' in Italië. 

Anno 2002 is van door sociaal-democraten geleide rege

ringen in West-Europa niet veel meer over. In Dene

marken, Noorwegen, Spanje, Portugal, Oostenrijk en 

Italië zijn de regerende sociaal-democraten afgelost 

door centrum-rechtse (coalitie)regeringen. In Frankrijk 

is de uitgangspositie van het sterk verdeelde progressie-
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ve kamp na de recente presidentsverkiezingen voor de 

aanstaande parlementsverkiezingen in juni niet be

paald rooskleurig. Ook in Duits-land lijken de Bonds

dagverkiezingen op 22 september aanstaande uit te 

lopen op een forse nederlaag van de huidige coalitie 

van SPD en Groenen. Alleen in Groot-Brittannië weten 

de Conservatieven nog geen enkele vuist te maken 

tegen de Labourregering van de populaire Tony Blair. 

In de Verenigde Staten wist de conservatieve Republi

kein George Walker Bush met een neuslengte verschil 

zijn Democratische opponent Al Gore te verslaan in de 

race om het Witte Huis. 

Staat ook Nederland in het licht van deze internationa

le ontwikkelingen een 'conservatieve golf te wachten of 

bevindt ons land zich er wellicht zelfs middenin? Wat 

zijn de maatschappelijke thema's en oplossingen van 

een dergelijk conservatisme? Wat betekent dat voor het 

gedachtegoed en de positionering van de bestaande 

Nederlandse politieke stromingen, in het bijzonder de 

christen-democratie? Dit zijn achterliggende vragen die 

ten grondslag liggen aan het eigenlijke thema van 

deze bijdrage, een bloemlezing van het 'conservatisme

debat' in Nederland aan de vooravond van de Tweede

Kamer-verkiezingen. 

Het conservatieve initiatief 

Aan de Leidse rechtsfilosoof dr. AA.M. Kinneging 

wordt het initiatief toegeschreven van de oprichting in 

december 2000 van een denktank, die zich be-ijvert voor 

het promoten van het conservatieve ge-dachtegoed als 

zelfstandige politiek:filosofische stroming. Medestan

ders van Kinneging van het eerste uur zijn Joshua 

Livestro, persoonlijk assistent van Eurocommissaris 

Bolkestein, Bart Jan Spruyt, hoofd van de politieke 

redactie van het Reformatorisch Dagblad en de jurist 

René van Wissen. Kinneging, in de jaren tachtig weten

schappelijk medewerker bij de Teldersstichting - het 

wetenschappelijk bureau van de WD - en mede-auteur 

• Dit artikel is geschreven vóór de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. 
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van een geruchtmakend rapport over de grondslagen 

van het liberalismt:', verliet de WD uit onvrede met 

wat hij noemde de "anti-intellectualistische houding", 

het "cultuurrelativistische denken" en het biefstuklibe

ralisme binnen deze partij, vooral na het vertrek van 

Frits Bolkestein als politiek leider van de liberalen. Het 

initiatief van de groep-Kinneging resulteerde medio 

februari 2001 in de oprichting van de Edmund Burke 

Stichting, die zich bezighoudt met het organiseren van 

publiek debat, onder meer via een eigen website 

(www.conservatismeweb.com). het uitgeven van publi

caties en het zoeken naar coalities met geestverwanten. 

Kinneging c.s. storen zich aan het afbrekend normbesef 

en de doorgeschoten tolerantie, aan het gebrek aan 

kardinale deugden als respect, fatsoen, kuisheid, (huwe

lijks)trouw in onze maatschappij. Geheel in lijn van het 

conservatieve denken doen zij hun beklag over de post

moderne verheerlijking van het autonome individu, die 

zonder deugden, tradities en religieus-sociale bindingen 

'van nature' het eigenbelang nastreeft, met alle negatie

ve gevolgen voor de samenleving van dien. Reden waar

om politici volgens Kinneging c.s moeten moraliseren, 

duidelijk behoren te maken voor welke beginselen zij 

staan en pal moeten staan voor instituties die voor een 

beschaafde maatschappij van essentieel belang zijn, 

zoals het huwelijk, de school, de kerk. De klassieke 

tegenstelling tussen links en rechts in de politiek is na 

de val van de Muur weggt:Vallen. Het gaat in de toe

komst om de tegenstelling tussen progressiefliberaal 
en conservatief 

Gemeenschappelijk hebben Kinneging en zijn mede

standers dat zij zonder gêne uitkomen voor hun conser

vatisme en zich beijveren voor de oprichting van een 

brede conservatieve partij, zonder dat zij echter zelf het 

initiatief daarvoor willen nemen. Wel zijn in de begin

maanden van 2001 gesprekken ge-voerd met mogelijke 

geestverwanten afkomstig uit politieke partijen, vooral 

het CDA en de Christen-Unie, die ontvankelijk zouden 
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kunnen zijn voor het conservatieve gedachtegoed. 

Nul op het rekest 

Een sfeertekening van de gevoerde gesprekken is opge

tekend in artikelen, interviews en reacties in een aan

tal dag- en weekbladen in de periode februari - april 

2001. Het resultaat van de gezochte dialoog moet de 

oprichters van de Edmund Burke Stichting bitter zijn 

tegengevallen. Niet dat er geen sympathie bestond en 

bestaat voor het initiatief, maar de inhoudelijke ver

schillen bleken (nog) te onoverbrugbaar. Bovendien ont

wikkelen bepaalde partijen zich reeds in conservatieve 

richting, dus is oprichting van een conservatieve partij 

een overbodige doelstelling, is de stelling van bijvoor

beeld de CDA'ers Hans Hillen en Anton Zijderveld, twee 

deelnemers aan een gesprek. Hillen: "Ik hoop en denk 

dat het CDA een conservatieve partij wordt". En: "De 

conservatieven horen bij óns".' Als de bewijsvoering 

voor deze stelling - dat het CDA zich sterk maakt voor 

'conservatieve waarden' als soevereiniteit in eigen 

kring, een kleine, maar sterke overheid, aandacht voor 

familiewaarden en het belang van maatschappelijke 

instituties als het gezin, de school en de kerk -

Kinneging en de zijnen niet lijkt te overtuigen, moet 

Zijderveld toegeven, dat christen-democraten "de nei

ging nog teveel hebben de kool en de geit te sparen, en 

te opportunistisch zijn". "Maar de aanzet {tot het con
servatisme] is er. '" 

Bepaald ontgoocheld zullen met name Kinneging en 

Spruyt zijn geweest over de reactie van de Christen

Unie, de partij waar zij vooral hun zinnen op hebben 

gezet voor dialoog, wederzijds begrip en invloed. De uit 

het GPV afkomstige Kars Veling reageerde via een inge

zonden artikel in het Nederlands Dagblad afwijzend: 

"Mijn sympathie voor elementen van het conservatisme 

betekent niet dat de ChristenUnie een conservatieve 

partij is". Er zijn twee belangrijke verschilpunten, 
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aldus Veling. In de eerste plaats vinden de normen die 

betrekking hebben op de samenleving en de overheid 

hun oorsprong in "God als Schepper en Heer", "niet het 

B E K E K E N 

misschien het beste verwoord door Graa Boomsma: 

oude en vertrouwde is de maatstaf'. "Gehoor geven lijk, zoals de geschiedenis vele malen heeft bewezen. Al 

aan belangrijke waarden kan in omstandigheden ook sinds mensenheugenis zijn er regressieve bewegingen 

"Pleiten voor een te-rugkeer naar een vroegere, strenge

re moraal is zinloos. In de eerste plaats is dit onmoge-

leiden tot kritiek op traditionele structuren". Het twee- en ze hebben nooit enig succes gehad. Moreel reveil, 

de punt van verschil is, dat de verantwoordelijkheid die morele herbewapening - het zijn en blijven loze kre-
conservatieven leggen op de mens en de maatschappe

lijke instituties onverlet laat, dat ook de overheid een 

eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van God 
Sinds de beginmaanden van 2001 was het 'conservatis

me-debat' op een dood spoor geraakt, maar het is 
en de samenleving. Deze verantwoordelijkheid van de thans actueler dan ooit. Vooral dankzij de storm-achti-

overheid moet soms leiden tot 'progressieve' keuzes als ge opkomst van één man in de Nederlandse politiek, 

de bescherming van sociaal zwakkeren en van het wiens erfenis een nog nooit vertoonde politieke aard-

milieu. "De Christen-Unie ziet in het conservatisme op verschuiving naar 'rechts' teweeg zou kunnen bren-
veel fronten een bondgenoot". Maar, ''het conservatisme gen. .. 

als beginsel kan echter voor de ChristenUnie niet het 
laatste woord hebben"6 

Kritiek 

Het pleidooi voor een herwaardering voor het conserva

tisme door de groep-Kinneging heeft overwegend kriti

sche reacties opgeroepen. Soms wordt de oprichters van 

de Edmund Burke Stichting verweten dat zij alleen 

vanaf de zijlijn willen opereren. Meestal is de kritiek 
inhoudelijk van aard. 

Een greep uit de commentaren en reacties: conservatie

ven ontberen een geestelijk fundament, stevige wortels 

(Von der Dunk, Veling), de meeste auteurs zijn van oor

deel dat ons land niet zit te wachten op fatsoensrak

kers, op een terugkeer naar de spruitjeslucht van de 

jaren vijftig. Sommigen maken zich kwaad over het 

monopoliseren van morele politiek door conservatieven 

(Van Raak). Het conservatisme is er in soorten en 

maten, waarbij een 'progressieve vorm van conservatis

me' een beter antwoord is (Zijderveld) op de maat

schappelijke behoefte aan waarden en normen dan een 

reactionair conservatisme dat alleen terugverlangt 

naar het verleden (Ritsema). De algemene kritiek is 

Drs. P.W Tetteroo is oud-wetenschappelijk medewerker 

bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Noten 

1. Hans Wansink, De conservatieve golf, Prometheus, 

Amsterdam 1996. 

2. De volgende passages zijn ontleend aan verschillen

de artikelen in dag- en weekbladen in de periode 

december 2000 tot en met maart 2001, in het bij

zonder: HP/De Tijd, Hsevier, de Groene Amsterdammer, de 

Volkskrant, Trouw, Reformatorisch Dagblad en het Neder

lands Dagblad. 

3. Prof. mr. B.M. Teldersstichting, Tussen vrijblijvendheid 

en paternalisme, Den Haag 1995. 

4. HP/De Tijd, 15 december 2000. 

5. Ibidem. 

6. Nederlands Dagblad, 28 februari 2001. Ook het 

Tweede-Kamerlid Van Middelkoop reageerde in het 

Reformatorisch Dagblad van 17 maart 2001 afWij zend. 

7. Graa Boomsma, 'Op fatsoen zitten we niet te wach

ten', Vrij Nederland, 21 april 2001. 
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[BEZINNING] 

"De mens durft niet voorwaarts in de wereld 
als hij niet een even grote afstand binnen
waarts aflegt" 

(Martinus Nijhoff, Lees maar, er staat niet 
wat er staat, Bert Bakker/ Daamen, Den 
Haag 1964, 15). 

Met de ontdekking van Amerika in de vijftiende 

eeuw is de wereld van de Europeanen (of van de 

Chinezen, als die er eerder waren) groter gewor

den, met de ontdekking van de motor in de ne

gentiende eeuw hebben we ons lichaam vleugels 

gegeven: geen afstand meer te ver. Het world wide 

web van de computers van de twintigste eeuw ver

bindt ons met alles wat mensen ooit hebben 

bedacht, geschreven, gemaakt of geschilderd en 

bovendien met wie we maar willen communice

ren. Dat alles is vooruitgang, winst, profijt. Je 

kunt binnen een paar seconden en voor relatief 

weinig geld mensen spreken, cultuurvormen bekij
ken en beluisteren, waar je voorheen veel tijd en 

een dikke portemonnee voor nodig had. Dat geeft 

een gevoel van meesterschap, je bent de piloot van 

je eigen ziel, de kluizenaar die je was, krijgt dui

zend vensters op de wereld. 

Maar kunnen we het ook aan, deze nieuwe 

Odyssee met zijn duizenden zingende sirenen? 

Weten we waarheen? Is de piloot van de ziel 

(plato) wel zo zeker van zichzelf, weet de kluize

naar uit welk raam hij het beste uitzicht heeft, of 

rent hij doelloos van het ene naar het andere per

spectief zappend de wijde wereld in? 

Politici zijn de piloten van de cultuur, stuurlieden 

op het schip van staat, gidsen van het gidsland 

dat ze op de kaart willen zetten, aanvoerders en 

aanvuurders van het volk dat hen in stelling 

heeft gebracht. Hoe zullen ze ons voorwaarts 

brengen, als hun koers zich richt op alles wat in 

hun vizier komt, maar er zich binnenwaarts bij 

hen niets beweegt? 

Anton Houtepen 
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Ter introductie 'Als wij werkelijk dienaar van het volk willen zijn, ons 

willen inzetten voor de mensen in ons land die lijden aan ziekte of beperkin

gen, dan moeten wij als politici een einde maken aan de waanzinnige bouw 

van (automatische) systemen waarin mensen zich almaar moeten zien te voe

gen. Bureaucratie is een zichzelf versterkend monster dat bestreden moet 

worden'. Dit schreef Nancy Dankers -lid van de CDA-Tweede Kamerfractie

in september 2000 in het na zomernummer 'Goede zorg ontketenen'. Veel voor

stellen uit dat nummer en het daaraan gerelateerde rapport 'Nieuwe regie in 

de zorg' lijken tot toekomstig kabinetsbeleid verheven te zijn. Opvallend is 

dat in verschillende kranten de opvatting bestaat dat Balkenende met de 

bereikte formatie-afspraken over de zorg zijn 'sociale gezicht' heeft gered. 

Symbool daarvan zijn de afspraken over tegemoetkoming naar draag-

kracht van zorgkosten; een vanouds als 'links' gecategoriseerd item. Op

merkelijk genoeg is er veel minder aandacht geweest voor de sociale be

doelingen van het anti-bureaucratisme zoals Dankers deze nu bijna twee 

jaar geleden gepassioneerd verwoordde. Zij had daarbij onder andere 

voor ogen: 'de zorginstellingen ontketenen van de talloze voorschriften 

waardoor zij machteloze uitvoeringsorganisaties werden in plaats van 

zorgondernemingen waarbinnen het om mensen gaat'. Het is goed 

daaraan te herinneren nu het anti-bureaucratisme een van de ken-

merken lijkt te gaan worden van het kabinet Balkenende. Dat velen 

het sociale gezicht hierin niet herkennen, wordt veroorzaakt doordat 

er vaste stereotiepe verbindingen bestaan tussen 'sociaal' en draag-

kracht, maar (nog) niet tussen 'sociaal' en 'minder overheidsbemoei-

enis' . In zijn provocerende artikel in dit nummer betoogt Peter 

Cuyvers dat links beleid in allerlei sectoren vaak zelfs tot asociale 

effecten heeft geleid. Daarom heeft het CDA nu een electoraal 

mandaat gekregen voor een sociaal rechts beleid. Zijn inziens is 

een eerste vereiste om een eigen koers te kunnen varen het kri-

tisch toetsen van de automatische koppeling tussen 'sociaal' en 

'links' . In dezelfde geest pleit JOs van Gennip voor een eigenzin-

nig CDA dat breekt met oud denken. Daarmee bouwt hij voort 

op zijn vele in de oppositiejaren in dit blad gepubliceerde peri-

scopen. Zo schreef hij in 'De balans van vier jaar oppositie' 

(5/1998) dat het weer motiveren tot politieke participatie een 

andere perceptie van de echte politieke tegenstellingen ver-

eist. Hij voorspelde dat het nog geruime tijd zou duren voor 

de rond de tegenstelling arbeid-kapitaal gecreëerde links-

rechts-as kan worden vervangen door nieuwe assen. 

Missdlien is dat nu al aan het gebeuren? 

Thijs Jansen 



CDV 
in gesprel< 

3 

z 
.... 
m ,., 
< 

over Europese 
'pensioen15om' 

Door Thijs lansen 

'Nederland. De schatkist van Europa', heet het boek dat 
Martien van Winden onlangs publiceerde. Van Winden 
is werkzaam bij Theodoor Gilissen Bankiers en publi
ceerde eerder 'Rijk blijven. Het ijzersterke verhaal van vier 
eeuwen rente en aandelen'. In zijn nieuwste boek betoogt 
hij dat er een pensioenbom onder de Europese Unie 
tikt. Nederland heeft de beste voorzieningen en is niet 
alleen wat dat betreft de schatkist van Europa. 
Aangezien andere landen als Italië, Frankrijk en Duits
land het snel aankomende probleem van de vergrijzing 
na 2010 volstrekt onderschat hebben, zal de Nederland
se schatkist mede aangesproken gaan worden. Van 
Winden vindt dat aankomend premier Balkenende in 
Europa met de vuist op tafel moet slaan en snel harde 
maatregelen moet eisen. Laat hij maar dreigen dat 
Nederland uit het Euro-experiment stapt als die landen 
niet snel doortastend handelen. 

I
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VAN WINDEN: 'De kracht van een economie 

wordt mede bepaald door de zorg voor de 

oude dag' zei de Amerikaanse econoom 

Irving Fisher in de vorige eeuw. Die regel 

geldt ook vandaag de dag nog onvermin

derd: Nederland, Zwitserland en Engeland 

zijn sterke economieën en hebben stevige 

oudedagsvoorzieningen. 

CDV: U laat in uw boek zien dat er op 

andere Europese landen wel het een en 

ander aan te merken valt wat die zorg 

voor de oude dag betreft. 

VAN WINDEN: Ja, kijk alleen maar eens naar 

de pensioenreserves van een aantal be

langrijke Europese landen. Zo hebben 

Frankrijk en Italië bijvoorbeeld 1600 dol

lar per persoon, Duitsland 3200 dollar per 

persoon. Daartegenover heeft Nederland 

echter 32.200 dollar per persoon. Met 500 

miljard dollar heeft Nederland de hoogste 

pensioenreserves ter wereld. Dat is te dan

ken aan het feit dat wij een kapitaaldek

kingsstelsel en geen omslagstelsel hebben. 

CDV: Het kapitaaldekkingssysteem van 

'het appeltje voor de dorst' vindt u veruit 

superieur. 

VAN WINDEN: Ja beslist, gezien de ontwikke

lingen die op ons af1<omen. Het omslag

stelsel was in het verleden geen probleem, 

toen de bevolking voldoende groeide. Nu 

is de situatie echter snel aan het verande

ren. In Europa slaat de vergrijzing toe. 

Vanaf 2010 zal een flink deel van de bevol

king met pensioen gaan (de babyboomers). 

En er worden te weinig kinderen geboren 

om die uitstroom uit de arbeidsmarkt aan 

te vullen. Uiteindelijk gaat de bevolking 

van landen als Italië en Frankrijk fors 

afnemen. Er wordt in die landen nage

gaan of immigratie kan helpen, maar dat 

is volgens experts een druppel op de gloei

ende plaat. Door die vergrijzing en ont

groening wordt het om-slagstelsel door 

veel te weinig werkenden gedragen en is 

het niet meer vol te houden. In Italië en 

Frankrijk zal dat bij ongewijzigd beleid tot 

een enorm begrotingstekort leiden. 

Berlusconi en Chirac hebben bezworen 

dat zij een goed pensioen kunnen blijven 

garanderen, maar iedereen die de rappor

ten van OESO en We-reldbank bekijkt 

weet hoe dramatisch de vooruitzichten 

zijn. 

CDV: Het falen van het pensioenstelsel in 

die landen is toch niet ons probleem? 

VAN WINDEN: Ja zeker wel! Omdat de econo

mieën van de Europese Unie aan elkaar 

gekoppeld zijn, is het gigantische pen

sioenprobleem van landen als Duitsland, 

Italië en Frankrijk een enorme bedreiging 

voor onze economie. Daarom is het zo 

onthutsend vast te moeten stellen dat in 

het Verdrag van Maastricht bij de afspra

ken over de Europese Monetaire Unie, in 

het Stabiliteitspact, geen afspraken zijn 

gemaakt over de pensioenen. 

In de Europese Unie is de tikkende tijd

bom pas recent aan de orde gesteld, en 

dat is veel te laat. Zo heeft de Europese 

Raad van Laken (december 2001) besloten 

dat er nationale strategieën door de lidsta

ten moeten worden ontwikkeld om het 

eigen pensioensysteem houdbaar te ma

ken. Die afspraak is echter volstrekt on

voldoende. Wat kunnen die landen doen? 

Er zijn een paar oplossingen: men kan de 



pensioenen fors verlagen, wat tot volksop- kader van het Stabiliteits- en groeipact, 

standen zal leiden; of men kan fors gaan 

lenen om bij te passen. En dat laatste is VAN WINDEN: Dat is heel mooi, maar ook 

desastreus voor hun economie en de onze. deze afspraken komen veel te laat. Precies 

Wat betreft de afspraken van Laken geldt: zo'n afspraak had allang in het Verdrag 

papier is geduldig. Ik bespeur heel weinig 

werkelijke beweging in de landen waar 

het om gaat. Toen bijvoorbeeld Chirac in 

Frankrijk aankondigde dat de pensioen

leeftijd omhoog moest, braken er rellen 

uit. En onder druk daarvan is men schiel

ijk opgehouden met de discussie! Ik zie 

M. van Winden 

werkelijk niet hoe een land als Frankrijk 

binnen 8 jaar de pensioenvoorzieningen 

op een goed peil zou kunnen brengen. Dat 

is veel te kort. Nederland heeft er vele 

decennia over gedaan om reserves als die 

van het APE op te bouwen. 

CDV: De urgentie van de problematiek is 

ook onlangs - maart jl. - op de Europese 

top in Stockholm onderkend. Daar is afge

sproken om de effecten van de vergrijzing 

vast onderdeel te laten zijn van de Euro

pese behandeling van begrotingen in het 

van Maastricht meegenomen moeten zijn. 

Het is in dit licht toch niet verwonderlijk, 

en zelfs betekenisvol, dat precies de twee 

landen met bijna even sterke pensioen

voorzieningen als Nederland - te weten 

Zwitserland en Engeland - niet meedoen 

met de Muntunie! Als er eisen waren ge-

steld aan de gezondheid van de pensioen

stelsels hadden landen als Frankrijk, Italië 

en Duitsland zich nooit gekwalificeerd! Ik 

vind het onbegrijpelijk dat Nederland zon

der enig diepgaand debat wel meegegaan 

is. 

CDV: Als financieel woordvoerder van de 

CDA-fractie heeft Jan Peter Ealkenende 

de resultaten van de Europese Raad in 

Stockholm bekritiseerd. Hij vond dat de 

besluiten niet ver genoeg gingen 

5 
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VAN WINDEN: Die kritiek snijdt beslist hout. het een zesde keer wel zal lukken, getuigt 

Ook goed is dat hij op meer verplichtende van ongepast optimisme en een ontken-

afspraken heeft aangedrongen. ning van de geschiedenis. Opmerkelijk is 

Balkenende heeft voorgesteld om het in dit verband dat er in Maastricht even-

Stabiliteitspact aan te passen door de af

spraak vast te leggen dat de staatsschuld 

in 2020 tot nul moet zijn teruggebracht. 

Er circuleren meer goede voorstellen. 

Bijvoorbeeld het voorstel van CNV en CDA 

(in een recent rapport) om vast te leggen 

min afspraken zijn gemaakt wat er dient 

te gebeuren wanneer een land uit de 

Muntunie stapt. En dat in een tijd dat 

mensen tegenwoordig al voor een huwe

lijk huwelijkse voorwaarden afspreken! 

dat de staatsschuld minus de reserverin- CDV: Zal het uit de Muntunie stappen niet 

gen die een lidstaat voor pensioenen heeft grote kosten met zich mee brengen? 

onder de nul moet uitkomen. Het pro-

bleem met deze voorstellen is niet dat ze 

slecht zijn, maar dat ze waarschijnlijk 

geen gevolgen hebben. Zoals gezegd ko

men landen als Frankrijk of Italië zonder 

flinke druk echt niet in beweging. Kok 

was daarover optimistisch en dacht te 

kunnen volstaan met een bezorgde brief 

naar het Elysée. Dat is echter volstrekt 

onvoldoende! Wat Balkenende straks als 

premier zou moeten doen is hard met de 

vuist op tafel slaan. Hij moet eisen dat er 

keiharde maatregelen genomen worden 

en dreigen dat Nederland anders uit het 

euro-experiment zal stappen. Het is van 

belang dat er zo spoedig mogelijk een 

zwaar drukmiddel wordt ingezet, om cata

strofale problemen te voorkomen. 

CDV: U vindt serieus dat Nederland moet 

dreigen uit de Unie te stappen? 

VAN WINDEN: Ja, ik neem dat uitstappen 

erg serieus. Historisch gezien zou het mis

lukken van het euro-experiment niets bij

zonders zijn. Ik noem in mijn boek vijf 

voorbeelden van pogingen in het verleden 

om van Europa een eenheid te maken. 

Geen enkele poging is gelukt. Denken dat 

VAN WINDEN: Ja, maar u moet niet uitvlak

ken wat de euro ons nu kost en straks nog 

gaat kosten. Wij kampen nu in Nederland 

met een torenhoge inflatie, de hoogste in 

de gehele Westerse wereld. Dat is histo

risch gezien voor Nederland een afgrijse

lijk dieptepunt. Dat komt indirect en 

direct door de invoering van de euro. 

Vanaf 1 januari 1999 is de rente bepaald 

in Frankfurt. Er is vanaf toen een te lage 

rente losgelaten op de harde gulden. 

Daarbij kwam de zwakke valutapositie 

van de euro. De Nederlandse economie 

explodeerde en vervolgens werd nog eens 

olie op het vuur gegooid door de belas

tingverlaging in het kader van de belas

tingherziening van het tweede kabinet 

Kok. Daadoor is de Nederlandse economie 

oververhit geraakt. Er kwamen loonstijgin

gen, de inflatie nam toe. En daarmee 

samenhangend is bijvoorbeeld de olieprijs 

met 20 tot 25% gestegen. Het is opvallend 

dat een officiële instantie, zoals de Neder

landsche Bank in het jaarverslag 20001 

2001, nog wel aandacht besteedde aan de 

toename van de inflatie, en dat in het 

laatste jaarverslag niet meer doet. 

Blijkbaar ligt het politiek te gevoelig. Ik 



spreek in dit verband van wetenschappe

lijke propaganda. De inflatie is alleen al 

voor onze pensioenreserves een zeer ge

voelige klap. Bij de 4% inflatie waarmee 

we nu kampen betekent dat op de 500 

gestuurd door een klein groepje intellec

tuelen. Nu is de Nederlandse staat haar 

autonomie kwijt, want belangrijke besliss

ingen vallen in Brussel en Frankfurt 

(Europese Centrale Bank). Er zal echter 

miljard aan pensioenreserves 20 miljard onvermijdelijk een punt komen waar we 

verlies aan koopkracht. Ook zelfs een in- met de harde waarheid geconfronteerd 

flatie van 2% brengt gevoelige verliezen worden. Door het vastlopen van pensioen-

toe. Dat is funest voor alles wat we in de- systemen in 2010 zal dat in ieder geval 

cennia hebben opgebouwd. En laten we gebeuren. Wij zijn de schatkist van 

ons goed inprenten dat andere landen Europa en er zal dan - hoe je het wendt of 

zoals Italië de inflatie nu juist verheugd keert - een beroep op onze solidariteit 

begroeten, omdat zij schulden hebben! worden gedaan om de forse financiële 

Europa brengt ons zo van het prachtige gaten van Italië, Frankrijk en Duitsland op 

spoor afwaar we onder andere dankzij te vullen. En dan heb ik het nog niet eens 

lelie Zijlstra op zaten: dat van een harde over de geplande uitbreiding van de 

valuta en een lage inflatie. De voordelen Europese Unie met tien landen uit Mid-

daarvan waren ook een overschot op de den- en Oost-Europa. 

handelsbalans en een goede prikkels voor 

het bedrijfsleven om flink aan kwaliteit te CDV: Hoe kunnen we die onverschillig-

werken. Wanneer de valuta zakt krijgt het heid in Nederland doorbreken? 

bedrijfsleven veel minder prikkels tot kwa-

liteit, wordt het lui. Ik voorspel dat de 

invoering van de euro ons tientallen mil

jarden per jaar gaat kosten. 

CDV: Hoe is het mogelijk dat zo'n ingrij-

pende beslissing als de invoering van de 

Muntunie op zo'n ondemocratische en 

ondoordachte manier tot stand gekomen 

is? 

VAN WINDEN: Het zou goed zijn als meer 

onderwerp van gesprek werd hoe we met 

ons geld moeten omspringen. We zijn het 

rijkste land van het Eurogebied en be

hoorden tot nu toe tot de rijkste landen 

ter wereld. Maar kijk dan eens hoe slordig 

we omspringen met ons te verbinden aan 

de Europese Unie. Ik zou dan zeggen: 

houd dan op zijn minst één keer per jaar 

een nationaal eurodebat waar de voor- en 

VAN WINDEN: Ik verklaar dat aan de hand nadelen, de kosten en de baten aan de 

van Alexis de Tocqueville. Hij voorspelde orde kunnen worden gesteld. Dat had veel 

al eeuwen geleden dat de democratie ten eerder moeten gebeuren. Het gaat mij 

onder dreigt te gaan aan onverschillig- echt aan mijn hart: waarom zijn wij - in 

heid. Door toenemende welvaart ontstaat tegenstelling tot die andere landen met 

die onverschilligheid. Kijk naar de betrok- een sterke economie als Engeland en 

kenheid van burgers bij Europa en naar de Zwitserland - niet veel behoedzamer 

extreem lage opkomst voor de Europese geweest? 

verkiezingen. De Europese integratie is 
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Naschrift: Van Winden en de 
lege pensioenschatkist van 
Europa 

Prof.dr. c.G. Koedijk 

Van Winden doet weer van zich spreken. Na 

het mooie boek over de Nederlandse financiële 

historie heeft Van Winden nu een knap boek 

geschreven over de dreigende pensioencrisis in 

Europa. Het perspectief dat hij schetst, is niet 

erg opgewekt. Europa heeft een bevolking die 

in snel tempo vergrijst. In 2020 is circa 30% 

van de bevolking ouder dan 65 jaar. Daar 

komt in sommige landen bij dat de totale be

volking krimpt. Die toenemende vergrijzing 

zorgt ervoor dat de kosten van de oude dag in 

Europa explosief gaan stijgen en dat de huidi

ge pensioenstelsels in veel Europese landen niet 

langer financierbaar zullen blijken. Dit per

spectief wordt des te nijpender als er niet voor 

de oude dag gespaard is en het pensioenstelsel 

via een omslagstelsel gefinancierd wordt (waar

bij de huidige premies de pensioenen van ieder

een bekostigen). In het donkere scenario van 

Van Winden zullen de nationale overheden met 

geld moeten bijspringen, met als gevolg zeer 

omvangrijke begrotingstekorten en oplopende 

rentes en inflatie. Nederland behoort samen 

met Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken 

tot een kleine groep van landen waar men al 

vroeg begonnen is met sparen voor de oude 

dag (in Nederland vanaf de jaren vijftig van de 

vorige eeuw). Daar jimctioneert het pensioen

stelsel prima en zijn nu dus heel omvangrijke 

pensioenreserves opgebouwd. De grootste vrees 

van Van Winden is dat de hoge Europese infla

tie en rente als gevolg van een mogelijke Euro

pese pensioencrisis ook de Nederlandse pen

sioenreserve van circa 450 miljard euro zal 

aantasten en wegeten, omdat we via de euro 

.. _ .... 

vastzitten aan het economisch beleid van de 

andere Europese landen. Inflatie daar is dus 

ook inflatie hier. Aangezien een hoge geldont

waarding funest is voor toekomstige pensioe

nen voorspelt Van Winden een toekomst met 

veel sociale onrust in Europa: de pensioenen 

zullen niet langer betaalbaar zijn. Hij stelt 

voor dat Nederland moet dreigen uit de Euro

pese muntunie te stappen als andere landen 

niet veel krachtiger maatregelen nemen om de 

dreigende pensioencrisis aan te pakken. Van 

Winden heeft zonder meer een actueel thema 

te pakken met een goede analyse. Het huidige 

Nederlandse pensioensysteem verdient het om 

verdedigd te worden. Toch is er ook het nodige 

tegen het verhaal Van Winden in te brengen. 

Er zijn beslist redenen te bedenken waarom het 

doemscenario van Van Winden over wegsmel

tende pensioenreserves niet automatisch reali

teit behoeft te worden. In de eerste plaats zijn 

lang niet alle Europese politici doof voor de 

waarschuwingen over de noodzaak van pen

sioenhervorming, die hen van alle kanten berei

ken. Op Europees niveau wordt er veelvuldig 

gesproken over het verhogen van de pensioenge

rechtigde leeftijd van 65 jaar. Het ophogen van 

de leeftijd van 65 jaar naar 67 of 68 jaar is een 

goede eerste stap om pensioenen financierbaar 

te houden. Daarnaast is in Frankrijk door de 

regering van Chirac een eerste begin gemaakt 

met een serieuze pensioenhervorming. In 

Duitsland is men al een stap verder. In dit 

land wordt de komende jaren, onder andere 

door het Riester-plan, een echte overstap naar 

een (gedeeltelijk) kapitaaldekkingsstelsel ge

maakt. Hierdoor zullen de komende jaren enke

le tientallen miljarden euro's per jaar ge

spaard gaan worden voor de Duitse pensioenre

serve. Ook in andere Europese landen worden 

serieuze aanzetten gedaan voor het omzetten 

van een omslagstelsel naar een kapitaaldek-



kingstelsel, waarbij men gaat sparen voor de 

oude dag en waardoor de kosten van de ver

grijzing gedeeltelijk kunnen worden opgevan

gen. Een dergelijke transitie is echter nooit 

pijnloos en gaat bijna altijd gepaard met enige 

vorm van sociale onrust bij tenminste een deel 

van de bevolking, omdat er altijd een paar ge

neraties zijn die "dubbel" moeten betalen. Zij 

leveren hun bijdragen voor de uitkeringen van 

de huidige pensioengerechtigden en moeten te

gelijkertijd sparen voor hun eigen toekomstige 

pensioen. 

Er is dus redelijk veel aandacht voor pensioen

hervorming in Europa. Daarnaast geldt na

tuurlijk ook dat Europese overheden niet zo

maar de begrotingstekorten kunnen verhogen, 

om daarmee de pensioenen in de toekomst aan 

te vullen. De landen die deelnemen aan de euro 

zijn ook aan elkaar geklonken via het Stabili

teitspact. Hun onderlinge fiscale politiek wordt 

daarmee gedisciplineerd. 

In zijn interview geeft Van Winden terecht aan 

dat inflatie slecht is voor pensioenen. 

Gek genoeg is de Nederlandse inflatie al enkele 

jaren veel hoger dan het Europese gemiddelde 

en lijkt juist Nederland op dit punt in Europa 

weinig recht van spreken te hebben. De Neder

landse inflatie is vooral hoger door de voortdu

rende lastenverlichting bij een situatie van 

hoogconjunctuur waardoor de economie over

verhit is geraakt en waardoor prijsstijgingen 

het gevolg zijn; daarnaast heeft de overstap 

naar een nieuw belastingstelsel een rol ge

speeld. De nieuwe Europese centrale bank heeft 

in veel opzichten de afgelopen jaren onder de 

meer akkoord zal gaan met grote begrotingste-

korten van de lidstaten als gevolg van de onbe-

taalde pensioenrekeningen; evenmin is er reden 

te denken dat zij een substantieel hoger niveau 

van inflatie op lange termijn zal accepteren. 

Deze tegenargumenten tegen de analyse van 

Van Winden - er is een echt begin gemaakt 

met pensioenhervorming in Europa en de be

heersing van inflatie is in goede handen van 

de Europese centrale bank - doen niet af aan 

het feit dat de urgentie van de stijgende pen-

sioenkosten breed gedragen moet worden. Daar 

levert het nieuwe boek van Van Winden een bij-

drage aan. 

Ondanks dat er nog veel gedaan moet worden, 

is er een eerste aanzet gemaakt met het aan

pakken van de effecten van de vergrijzing in 

Europa. Vorig jaar is bij top van Stockholm 

afgesproken dat het probleem van de vergrij-

zing en de stijgende pensioenkosten hoog op de 

agenda moet blijven. De consequenties van de 

vergrijzing zijn onderdeel van bespreking van 

de begroting in het kader van het Stabiliteits-

pact. In zijn functie als financieel woordvoer

der van het CDA heeft Jan Peter Balkenende 

toen gepleit voor verdergaande en meer ver

plichtende afspraken en heeft voorgesteld af te 

spreken dat de staatsschuld in 2020 tot nul is 

gereduceerd. Recente aanzetten van het CNV en 

het CDA gaan ook in die richting. Voor de Ne-

derlandse en Europese pensioengerechtigde van 

de toekomst valt te hopen dat de nieuwe coali-

tie die lijn de komende jaren in Europees ver-

band voortzet. 

moeilijke omstandigheden van de startfase van Kees Koedijk is hoogleraar Financieel Manage-

de euro een goed beleid gevoerd met een lage ment aan de Erasnms Universiteit Rotterdam 

en stabiele inflatie van circa 2% als resultaat. en redactielid. Hij publiceert regelmatig over 

Als we de lijn van haar goede prestaties naar pensioenen en pensioenfondsen. 

de toekomst doortrekken, is er weinig reden om 

te denken dat deze Europese instelling zonder 
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HET DUITSLANDPROGRAMMA NODIGT U UIT 

Op 1 januari 2002 is het nieuwe 

Duitslandprogramma van start ge

gaan. Het programma kent een 

open entry karakter: instellingen die 

zich in de doelstellingen herken

nen, worden uitgenodigd (financië

le) aanvragen voor participatie in 

te dienen. Het Duitsland Instituut 

Amsterdam (DIA) verzorgt de co

ordinatie van het programma. 

Het programma wil activiteiten 

stimuleren die de kennis over 

Duitsland in Nederland vergroten. 

Het biedt daarnaast een forum 

voor geïnteresseerde organisaties 

die hieraan willen bijdragen. Dit 

programma wordt, op basis van 

matching, gefinancierd door het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen. 

Het programma kent zes thema

velden, onder andere over de 

Duitse binnenlandse politiek, de 

maatschappelijke structuurveran

deringen in Duitsland en Duitsland 

en de Europese Unie. Aanvragen 

voor deze themavelden kunnen bij 

het DIA worden ingediend. Dead

lines worden vermeld op de website 

www.duitslandweb.nl. 

U kunt een brochure bestellen met 

informatie over de inhoud en opzet 

van het nieuwe Duitslandprogram

ma, inclusief een handleiding met 

de voorwaarden voor deelname. 

U kunt hiervoor ook de website 

www.duitslandweb.nl raadplegen. 

Dit (Nederlandstalige) portaal is in 

opdracht van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken door het DIA 

opgezet en vervult tevens een 

belangrijke taak binnen het Duits

landprogramma. Het web is toe

gankelijk voor iedereen die infor

matie zoekt over Duitsland, met 

name op het gebied van politiek en 

recente geschiedenis, alsmede de 

Nederlands-Duitse betrekkingen. 

Voor meer informatie en/of de 

brochure: www.duitslandweb.nl en 

www.dia.uva.nl. 
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SOCIAAL RECHTS 

Een analyse van het inhoudelij

ke linkse tekort. 
DRS. P. CUYVERS 

We horen het vaak: het CDA heeft de verkiezingen niet op de inhoud gewon

nen, het was vooral geluk; de uitslag is geflatteerd. Zo schreef Pieter Hilhorst 

op 11 juni j.l. in de Volkskrant: 'Balkenende lijkt op zo'n treurige winnaar van 

een loterij. De verkiezingen heeft hij door een gelukkige samenloop van om

standigheden gewonnen. Fortuyn brandde het paarse kabinet af, een gek knal

de Fortuyn neer en in opperste wanhoop hebben veel kiezers hun stem gege

ven aan een partij die staat voor respect en fatsoen. ( .. ) Elk verhaal kan met 

een beroep op respect worden verdedigd. Maar als het alles kan betekenen, 

betekent het niets'. Peter Cuyvers bestrijdt deze analyse. Zijns inziens zijn de 

verkiezingen wel degelijk op inhoudelijke zaken beslist. De transfer van een 

40-tal kamerzetels naar (centrum)rechts is een gevolg van het feit dat de recht

se visie op en analyse van de samenleving op dit moment domweg superieur 

is aan de linkse. In de rechtse visie is ongelijkheid een (natuurlijk) element 

van de maatschappij, nodig voor iedere vorm van activiteit en ontwikkeling. 

De kiezer heeft massaal afgerekend met de linkse politiek, omdat deze er niet 

in geslaagd is de verschillen tussen mensen een plaats te geven. Het linkse ide

aal van 'meer gelijkheid afdwingen via de overheid' heeft jarenlange het more

le predikaat 'sociaal' gemonopoliseerd. Ondertussen had dat ideaal in allerlei 

sectoren asociale gevolgen. Het benoemen van die gevolgen was taboe. De 

meerderheid van de kiezers heeft met die schijnheiligheid afgerekend: men 

wil dat verschillen meer erkenning en ruimte krijgen, maar wel op een 'socia

le' manier. Dat is wat men nu van het CDA verwacht. Daarom stelt Cuyvers dat 

het CDA een electoraal mandaat heeft gekregen voor een sociaal rechts beleid. 

Als het CDA wil staan voor zo'n sociaal rechts beleid, dan is een eerste vereiste 

het op allerlei beleidsterreinen ter discussie stellen van de automatische kop

peling tussen sociaal en links. 

De verkiezingen zijn verloren door links, of om preciezer te zijn: door centrum

links. Men is het er over eens dat de WD verloren heeft, omdat de rechterflank 

werd verwaarloosd. En in de interviews met 600 kiezers die de NRC hield (nog 

vóór de moord op Fortuyn), bleek dat zelfs degenen die nog op de Partij van de 

Arbeid gingen stemmen dit vooral deden uit 'defensieve' overwegingen. De reac

ties ter linkerzijde zijn eigenlijk nog in het shockstadium. De beste vergelijking 

is misschien te maken met de reactie van de echtgenoot die plotseling wordt ver-

11 

~ 

o 
Cl ,. ,. 



----------------------------------------------------------------------------------------~.-----

12 

> 

" -l 

'In essentie is een 

linkse visie geba

seerd op het idee 

van gelijkheid bij 

geboorte. die door 

een onrechtvaardi

ge sociale orde 

wordt verstoord: 

laten door zijn vrouw. Er is sprake van ontkenning: 'ze snapt niet wat een gewel

dige kerel ik toch ben'. Er is sprake van agressie tegen de nieuwe partner: 'hoe 

kan ze nu met zo'n hufter. .. .'. Kortom, hoewel men ritueel de formule uitspreekt 

dat kiezers natuurlijk gelijk hebben en dat men beter moet leren luisteren, heeft 

men eigenlijk geen idee waarom het nu echt stuk is gelopen. De 'zelfluitiek' 

blijft aan de oppervlakte, richt zich op de 'te weinig mediagenieke' kandidaten 

of de 'slechte communicatie' van de (natuurlijk goede) boodschap. Aan de ande

re kant ziet men populisme of zelfs nog erger 'onderbuiksentimenten' die be

speeld zijn door een 'politieke rattenvanger". Men waarschuwt dan ook voor een 

'harde' of zelfs 'asociale' maatschappij die onvermijdelijk het gevolg zal zijn als 

de anderen aan de macht komen. 

Deze houding getuigt van een onvermogen om te begrijpen waarom iemand die 

een beetje nadenkt het niet met ze eens is. De inhoud, waar het volgens ieder

een eigenlijk om zou moeten gaan, verdwijnt daarmee weer snel uit beeld. Mijn 

stelling is echter dat de verkiezingen wel degelijk op inhoudelijke zaken zijn 

beslist. En dat de transfer van een 40-tal kamerzetels naar (centrum)rechts een 

gevolg is van het feit dat de rechtse visie op en analyse van de samenleving op 

dit moment domweg superieur is aan de linkse. Sterker nog, dat het niet de 

rechtse, maar de linkse visie is die resulteert in een asociaal beleid. De uitspraak 

van de kiezers biedt dan ook de kans op wat ik een sociaal rechts beleid wil noe

men. 

Rechts per definitie asociaaL.? 

De term 'sociaal rechts' klinkt als een interne tegenspraak, omdat links zichzelf 

met de term sociaal heeft geïdentificeerd. Links is het symbool voor de vooruit

gang, komt voort uit revoluties tegen dictaturen en zet zich in voor de zwakke· 

ren die zich niet kunnen verdedigen. Op het niveau van de platte retoriek is dat 

natuurlijk vrij eenvoudig te weerleggen. Bolkestein bijvoorbeeld placht de erfla

ters van links eraan te herinneren dat er ook zoiets bestond als de linkse dicta

tuur, waar men minstens zo goed raad wist met andersdenkenden als in rechtse 

dictaturen. Maar veel wezenlijker is het, na te gaan in hoeverre de bekende link

se basisopvattingen over de actuele beleidskwesties als onderwijs of migratie 

werkelijk 'socialer' zijn dan de rechtse. 

De kern van het verschil in analyse en aanpak bij links en rechts is eigenlijk voor 

al deze thema's identiek. Het gaat om het verschil tussen gelijkheid en gelijk

waardigheid van burgers. De kwestie van gelijkheid is een centraal thema in de 

maatschappelijke en politieke discussie vanaf de Franse Revolutie. Daarin zijn 

drie idealen geformuleerd: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Over de eerste 

daarvan bestaat inmiddels brede overeenstemming. Over de derde, broeder

schap, wordt nauwelijks nog gesproken. Dat komt omdat de strijd tot nog toe 

bleef steken bij de tweede, met als kernvraag hoe de gelijkheid van burgers poli-
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tiek vertaald zou moeten worden. De belangrijkste vertaling ligt uiteraard in de 

democratie, waarin elke burger in principe over gelijke macht (een stem) be

schikt. Vanaf dat moment heeft de linkse beweging zich echter sterk gericht op 

de bestrijding van alle andere 'ongelijkheden' in de maatschappij, zoals rijk en 

arm, man en vrouw, blank en zwart. Sleutelwoorden in deze politieke strijd zijn 

bijvoorbeeld nivellering en positieve discriminatie. In essentie is een linkse visie 

gebaseerd op het idee van gelijkheid bij geboorte, die door een onrechtvaardige 

sociale orde wordt verstoord. In de rechtse visie is ongelijkheid een (natuurlijk) 

element van de maatschappij, een element dat zelfs nodig is voor iedere vorm 

van activiteit en ontwikkeling. 

Onderwijs: de linkse gelijldleidsparadox 

In het onderwijsbeleid komen deze visies scherp en helder naar voren. Links ziet 

onderwijs als de grote kans om iets aan de sociale verschillen te doen. Daar stui

ten ze echter op een vervelende paradox, want onderwijs is in essentie ook een 

manier om verschil tussen mensen te maken. Links tracht dan ook altijd dit as

pect zo onzichtbaar mogelijk te maken, bijvoorbeeld door cijfers te vervangen 

door algemene waarderingen, door individuele prestaties te vervangen door 

groepswerk en door aparte schoolsoorten op te laten gaan in brede onderwijs

stromen die zo weinig en zo laat mogelijk differentiëren tussen leerlingen. 

Het richtsnoer daarbij is telkens de zogenaamde 'homo universalis', de breed opge

leide mens. Daarom wordt vrijwel ieder aspect wat in linkse ogen nodig is voor 

goed functioneren (maatschappijleer, zorg, mensenrechten, creativiteit) opgeno

men in het curriculum of ter beschikking gesteld aan het onderwijs in de vorm 

van lespakketten. En daarom is het onderwijs altijd het door links geprefereerde 

antwoord op sociale problemen, zoals de achterstand van migranten. 

Het probleem hierbij echter is juist gelegen in het ideaal van deze 'universele 

mens'. Al het onderwij s word t immers als het ware in dienst gesteld van dit 

menstype ...... en het is vrijwel onvermijdelijk dat dit ideaal een beetje lijkt op 

degenen die de dienst uitmaken. Zoals in het Oostblok de 'modelarbeider' het 

doel was, is het Nederlandse (eigenlijk het hele Europese) onderwijsmodel geënt 

op het ideaaltype van de academisch gevormde intellectueel. De 'modelleerling' 

spreekt een aantal talen, leest veel, wordt beoordeeld op zaken als tekstbegrip, 

samenvatten, het schrijven van rapportages en uiteraard het aangaan van discus

sies. Nu is dit pakket geen enkel probleem voor de kinderen van de intellectuele 

elite, maar inmiddels geldt het ook als norm voor de rest (80 procent of nog 

meer!) van de kinderen. Het resultaat is wat ik de linkse gelijkheidsparadox wil 

noemen: omdat iedereen aan een gelijke set van criteria moet voldoen, wordt de 

ongelijkheid tussen leerlingen scherper dan ooit. Leerlingen die immers niet 

goed zij n in deze intellectuele bezigheden worden in het onderwij s vanaf het 

eerste begin geconfronteerd met hun falen. Vanaf het eerste moment dat ze niet 
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'Het - asociale -

resultaat van het 

linl<se beleid is 

niets meer of min-

der dan het gevoel 

van persoonlijl< 

falen voor iedereen 

die niet aan de 

norm van de goede 

- intellectuele -

leerling voldoet.' 

zo snel zijn met lezen, tot het moment dat het ze niet lukt om voldoendes voor 

Engels en Maatschappijleer te halen in het beroepsonderwijs (en ze dus geen zie

kenverzorgster of monteur mogen worden). Het - asociale - resultaat van het 

linkse beleid is immers niets meer of minder dan het gevoel van persoonlijk 

falen voor iedereen die niet aan de norm van de goede - intellectuele - leerling 

voldoet. 

De kern van een rechts beleid zal daarentegen liggen in het respect voor ver

schillende typen capaciteiten, met als effect dat het zelfVertrouwen van leerlin

gen groeit. En wel in dubbel opzicht. Om te beginnen omdat de kans op het leve

ren van een goede prestatie veel groter is als je je kunt concentreren op die din

gen die je ook echt goed kunt. Op de tweede plaats krijgt een leerling vanuit een 

rechts onderwijsperspectief niet te horen dat zijn of haar mogelijkheden 'onbe

grensd' zijn, mits hij of zij uiteraard zijn best doet. Als iemand immers onbe

grensde mogelijkheden heeft en toch geen minister-president, rijke ondernemer 

of topsporter wordt (of zelfs geen filiaalchef), dan is dat uiteraard zijn of haar 

eigen schuld. 

In het kader van een dergelijke aanpak heeft rechts er ook geen enkel bezwaar 

tegen dat leerlingen veel sneller de praktijk in gaan dan nu het geval is. Het link

se protest hiertegen zal zijn dat zo juist 'kansarmen' hun achterstand niet inlo

pen. Maar een achterstand loop je niet in door de wedstrijd tussen de snelle en 

de langzame loper juist langer te maken. Het is veel eerlijker om (zoals het CDA 

voorstaat) degenen die zich niet echt prettig in het onderwijs voelen zo snel 

mogelijk de praktijk - hun terrein! - in te laten gaan en ze leerrechten te geven 

voor die jaren die ze nu niet in het onderwijs zitten. De ervaring leert immers 

dat motivatie, inzet en ook leertempo het hoogst liggen bij mensen die vanuit 

de praktijk graag iets erbij willen leren. Dan zien ze noodzaak en nut, dan kun

nen ze ook een koppeling leggen tussen theorie en praktijk. 

De linkse 'unisex-gedachte' 

Een soortgelijke analyse als in het onderwijs kunnen we maken voor het verschil 

naar sekse. Links gaat er van uit dat de verschillen tussen mannen en vrouwen 

een kwestie zijn van sociale leerprocessen, rechts ziet meer in de natuur als ver

klaring voor het bestaande verschil op allerlei terreinen. In de linkse analyse 

gaat het er dus ook hier om dat de ideale situatie er een is waarin de verschillen 

zoveel mogelijk zijn opgeheven. Dat betekent dat mannen en vrouwen evenveel 

werken (natuurlijk ook evenveel verdienen en evenveel zorgen). In het huidige 

beleidsjargon heet dat het 'combinatiemodel' . En opnieuw geldt dat dit model 

van toepassing zou moeten zijn in zoveel mogelijk situaties. 

In de rechtse analyse is het eigenlijk geen enkel probleem dat er biologische ver

schillen bestaan tussen mannen en vrouwen, die ook 'sociale effecten' hebben. 
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Zolang vrouwen (en mannen) daar zelf geen probleem mee hebben, omdat ze 

geen mogelijkheden hebben om dat te doen wat ze graag willen. Sterker nog, als 

er die verschillen zijn, dan zouden we daar juist zoveel mogelijk rekening mee 

moeten houden. En aangezien er behoorlijk krachtige empirische onderbouwing 

bestaat voor het verschil - mannen krijgen bijvoorbeeld geen kinderen - is het 

op dit terrein volgens rechts een buitengewoon vreemd idee om te doen alsof die 

verschillen er niet zijn. Sterker nog, het is juist het negeren van dit verschil dat 

tot asociaal beleid voert, zowel in specifieke zin voor wat betreft de positie van 

vrouwen, als in algemene zin voor wat betreft de positie van gezinnen, cq. 

ouders in het algemeen. Om het maar scherp te formuleren: wie tegen moeders 

zegt dat ze in een situatie met een belachelijk kort zwangerschapsverlof, vrijwel 

geen ouderschapsverlof, nauwelijks kinderopvang en heel weinig financiële 

steun voor ouderschap, de concurrentieslag op de arbeidsmarkt moeten aangaan 

met mannen, en met vrouwen zonder kinderen, voert als het ware een bevrij

dingsoorlog met kamikazepilotes. De eerste signalen dat juist de groep overbe

laste jonge moeders slachtoffer is van het emancipatiebeleid zijn er dan ook al. 

En ook hier zien we dat hetzelfde effect optreedt als in het onderwijs: degenen 

die het niet lukt om te voldoen aan de norm van de 3M-supervrouw (dat is achte

loos de perfecte Medewerker, Moeder en Minnares tegelijk zijn), heeft het gevoel 

dat zij persoonlijk tekortschiet. 

Maar hoe zit het dan met de vrees dat een rechts beleid vrouwen terug naar het 

aanrecht wil hebben? Het antwoord daarop is heel eenvoudig, dat is een ideolo

gisch verhaal dat zelfs de meest conservatief religieuze regeringen nooit in de 

praktijk brengen. Daarom zien we bijvoorbeeld dat in Ierland en Italië vrouwen 

veel meer werken dan in Nederland. De reden daarvoor is eenvoudigweg dat 

rechts om praktische redenen het niet verstandig vindt om hun arbeidskracht 

onbenut te laten. In Nederland zien we ook dat de WD het zeer eens is gewor

den met het emancipatiebeleid op het moment dat vrouwen nodig waren op de 

arbeidsmarkt. Waar het om gaat, is wederom de manier om een sociaal rechts 

beleid te voeren, dat is gebaseerd op het verschil tussen mannen en vrouwen. 

Dat verschil concentreert zich eigenlijk vooral rond de perioden van zwanger

schap en jong ouderschap. En dat is de reden dat het CDA een levensloopbeleid 

heeft ontwikkeld' waarin ouders faciliteiten krijgen om in die fase (allebei) te 

investeren in het gezin. Het principe is hier hetzelfde als in het onderwijs: de 

realiteit is dat jonge ouders het ontzettend druk hebben met hun kinderen en 

dat op dat moment de meesten van hen werken even echt niet belangrijk meer 

vinden. Een (gehele of gedeeltelijke) arbeidspauze is dan veel socialer dan hen 

politiek correct door (laten) werken. Dit nog los van het gegeven dat we als maat

schappij natuurlijk gewoon ontzettend blij en dankbaar zijn als vaders en moe

ders goed voor hun kinderen willen zorgen! Maar ook hier heeft de paradox van 

het gelijkheidsdenken zijn rol gespeeld: net zoals de waardering voor praktische 

vaardigheden in het onderwijs, is ook de waardering voor het ouderschap ge-
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'uitkeringen' -
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staat - de grote 

steen des aanstoots 

vormen ... juist 

voor de lagere inlm

mens.' 

sneuveld, iedereen moet beantwoorden aan hetzelfde ideaal van de hoog opge

leide met carrière-perspectief. 

De vernedering van het onverdiende inkomen 

Dan het inkomensbeleid. Inkomen is geen aan een persoon vastzittende eigen

schap, zoals talent en sekse. En gelijkschakeling - nivellering - van inkomens 1 is 

zo op het eerste gezicht ook een van de meest succesvolle actiepunten van links. 

Links in Nederland is er trots op dat het verschil tussen de hoogste en laagste in

komens in Nederland zeer beperkt is en heeft een intense hekel aan hoge salaris· 

sen, optieregelingen en dure auto's van de zaak. Het klassieke rechtse tegenargu

ment is dat in een sterk genivelleerde samenleving elke prestatieprikkel ont

breekt. De crux van de zaak ligt echter niet in het inkomensverschil zelf, maar 

in de rechtvaardigheid van dat inkomensverschil. Vanuit dat oogpunt heeft de 

bevolking weinig moeite met voetballers of ondernemers die miljoenen verdie

nen, mits ze het ook geweldig doen. Wel hebben ze moeite met optieregelingen 

voor directies van verliesgevende bedrijven en met ambtenaren die hun salaris 

'marktconform' met drie vermenigvuldigen, als ze bijvoorbeeld manager van 

een geprivatiseerd zorgbedrijfworden. 

Vanuit dit perspectief is het ook logisch dat 'uitkeringen' - waar links over het 

algemeen pal voor staat - de grote steen des aanstoots vormen ... juist voor de 

lagere inkomens. Wie immers meer dan een ton verdient, heeft sowieso medelij

den met iemand die van het minimum moet rondkomen. Maar wie zelf een vol

ledige werkweek moet maken voor iets meer dan dat minimum vindt het onver

teerbaar dat dat bedrag zomaar ter beschild<ing gesteld wordt zonder enige te

genprestatie! Dan wordt het dus asociaal dat hij of zij zo hard moet werken voor 

een bedrag dat men in Den Haag kennelijk als een fooi beschouwt. Lankmoedig 

omspringen met misbruik verhoogt die afkeer sterk. 

En tenslotte is het maar zeer de vraag hoe sociaal het echt is om mensen de 

boodschap over te brengen dat ze hun geld wel krijgen, maar daar niets tegen

over hoeven te stellen. De boodschap is in feite: u bent echt niet nodig, aan uw 

talenten is geen behoefte. Om het scherp te formuleren: in een maatschappij 

waarin werkelijk een schreeuwend tekort is aan dienstverlenende functies op 

alle niveau's - dus ook de laagste - moet je wel ontzettend slecht zijn als je dan 

nog niets zinnigs kunt doen. Kortom, wat is er dan asociaal aan een rechtse op

lossing, waarin het logisch is dat tegenover ieder inkomen een prestatie wordt 

geleverd, of die nu ligt in het opvoeden van kinderen, het rondbrengen van eten 

in een ziekenhuis, ofwat dan ook. Waar het om gaat is dat er een keiharde bo

dem in een sociaal stelsel ligt die participatie in de maatschappij garandeert op 

het gangbare niveau (eigen huisvesting, voeding, kleding, communicatie) en dat 

daarboven de inkomensontwikkeling zoveel mogelijk vrij wordt gelaten. Sociaal 

rechts richt zich dus niet op het inkomensverschil, maar op de ondergrens, die 
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niet alleen wordt bepaald naar inkomen, maar ook naar participatie4
• 

De debilisering van de cultuurverschillen 

Het meest omstreden punt in de politieke discussie tussen links en rechts is dat 

van de cultuurverschillen. Met name de uitspraken over het achterlijke of achter

gebleven karakter van de islam vormden een frontale aanval op het hart van het 

linkse denken, de 'gelijkheid' (opnieuw ... ) van culturen. Verwarrend is hier overi

gens dat in de discussies over cultuurverschillen voortdurend grove en onterech

te generalisaties centraal staan, zodat de basisprincipes buiten beeld blijven. Om 

maar één van die generalisaties uit de discussie te noemen: de islam is geen cul

tuur, maar een godsdienst ... die zich in verschillende culturen zeer verschillend 

manifesteert, zoals het christendom tal van nationale en internationale varian

ten kent. 

Het basisrecht van de vrije keuze voor een godsdienst of cultuur wordt door nie

mand ter discussie gesteld, in de praktijk gaat het altijd om de uitoefening van 

een aantal zaken die die keuze impliceert. En de wetgeving erkent en onderkent 

altijd die spanning door de vrijheid voorop te stellen en die pas in te perken als 

er serieuze consequenties voor derden uit voortvloeien. Om het simpel te stellen: 

verbale conflicten zijn toegestaan, fysieke niet. Wij leggen deze meetlat langs 

alle 'interne cultuurverschillen' die wij kennen. Het is bijvoorbeeld acceptabel 

om binnen een subcultuur vrouwen uit te sluiten van bepaalde functies, mits 

die vrouwen het recht hebben om die subcultuur te ruilen voor een andere. Of 

anders gezegd: zodra de heer Van der Vlies zijn vrouw zou opsluiten als die 

katholiek wilde worden, grijpen wij in, of hij nu - naar eigen zeggen - conform 

de Bijbel handelt of niet. 

Het is van belang om vast te stellen dat de basisprincipes, die wat ons betreft 

boven (sub)culturen uitgaan, worden vastgesteld als resultaat van een zeer stevig 

onderhandelingsproces tussen die verschillende (sub)culturen. Anders gezegd: 

regels die boven culturen uitgaan, worden vastgesteld door of na een conflict 

tussen culturen. En het getuigt van een gebrek aan respect om dat conflict met 

een andere cultuur niet aan te gaan. Als culturen elkaar ontmoeten, dan gaat 

het immers altijd om mensen die een bepaalde cultuur 'dragen' en als je die 

alleen maar aanspreekt als 'cultuurdrager' doe je ze gewoon te kort. Wat ons 

bindt bij het verschil is juist het vermogen om als mensen met elkaar samen te 

leven, ongeacht verschillen in sekse, talent of cultuur. 

Feit is overigens dat de meeste immigranten uitstekend zijn geïntegreerd ... en 

dat het aanpassingsvermogen van mensen uit andere landen of culturen zwaar 

wordt onderschat. Of misschien is het beter te zeggen dat het linkse denken het 

legitiem heeft gemaakt om van iedere vorm van verschil een onoverbrugbare 

principiële kloof te maken en niet te kijken naar de overeenkomsten. Om het 

eenvoudig te zeggen: of iemand nu uit Spanje, Rusland, Marokko of Afghanistan 
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komt, zijn ofhaar basiswensen zijn vrijwel hetzelfde. En die kunnen het beste 

worden samengevat als ... huisje, boompje, beestje. Menselijk geluk ligt primair 

besloten in het hebben van partners en kinderen. En de basis daarvoor is overal 

gelijk: liefde en zorg 

Het gebruik van de term 'multicultureel' alleen al schept een enorme kloof, ter

wijl veel verschillen betrekking hebben op oppervlakkigheden. In de linkse visie 

probeert men krampachtig om dat soort oppervlakkigheden (kleding, eten) als 

een verrijking van de samenleving te presenteren ... en tegelijk excuseert men 

dingen die ook in een andere cultuur totaal uit de tijd zijn. Met als resultaat een 

soort debilisering van die cultuur. Vergelijk het maar met de gedachte dat alle 

Nederlanders hun werk op klompen doen: terwijl er in Ankara geen hoofddoek 

meer te bekennen is en Turkije al een vrouwelijke minister-president heeft 

gehad, brengt bij ons het Journaal bij ieder bericht over allochtonen een groep 

bebaarde moskeegangers in beeld. 

De dogmatiek van de grondrechten en 

het tekortschieten van taakstraffen 

Een van de allergrootste negatieve en ronduit asociale aspecten van het linkse 

beleid is de systematische ontkenning van het gegeven dat de allochtone, en met 

name Marokkaanse en Antilliaanse, populatie wel de overgrote meerderheid van 

de Ueugd)criminelen in Nederland produceerde. De rekensom is eenvoudig en 

helder: tegenover 1 op de 100 autochtone jongeren in een willekeurige grote stad 

komen er bijna 3 tot 6 allochtone jongeren (herhaald) in aanraking met de poli

tie. Nogmaals: op liefst 94 procent van de allochtone jongeren is dus niets aan te 

merken, maar toch ziet de jeugdgevangenis gewoon zwart. Nu zou dit fenomeen 

- zie de cijfers - nog best uit te leggen zijn aan de bevolking, maar het doet zich 

voor in combinatie met toenemende onveiligheid. In de volgende paragraaf gaan 

we daar nader op in. De bottom line is hier echter dat de linkse 'dubbele ontken

ning' van inburgerings- en criminaliteitsproblematiek zonder meer asociaal is 

geweest naar de groep migranten zelf. Het heeft een veel te grote groep van hen 

letterlijk ongemoeid gelaten, waardoor de één niet is ingeburgerd en de ander 

niet is gestraft. 

En straffen, daarmee overgaand naar het volgende punt, is evenmin asociaal, 

eerder integendeel.Waar gaat het om? In de discussie over veiligheid opereert 

links vanuit het perspectief van de 'gelijkheid van grondrechten' van burgers, 

die moet leiden tot hun bescherming tegen de eventuele willekeur van staat en 

politie. Zodra rechts actie wil ondernemen die deze grondrechten aantast - zoals 

identificatieplicht of fouilleermogelijkheden - verwijst links naar de negatieve 

gevolgen van de law-and-order aanpak voor individuele burgers, met name bur

gers met een stigma zoals allochtonen. En in deze discussie wordt vrij snel ver

wezen naar de situatie in rechtse dicataturen. 
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'In feite hebben alle 

Nederlanders te ma-

Ook hier valt tegen in te brengen dat het eigenlijk absurd is om dit principe van 

gelijkheid zo ver in de praktijk door te voeren. Zo ver dat het uiteindelijk juist 

degenen zijn die zich niets van grondrechten aantrekken die ervan profiteren. 

In de praktijk blijkt steeds dat de overweldigende meerderheid van de burgers 

zelf geen enkel probleem heeft met cameratoezicht, identificatieplicht of zelfs 

het fouilleren in onveilige buurten, dat zij zich zelf hierdoor eerder beschermd 

dan aangetast voelen. Bovendien weten we dat een zeer groot deel van de crimi

naliteit wordt veroorzaakt door specifieke bij de politie bekende personen. 

Het tweede asociale aspect van het linkse beleid ten aanzien van criminaliteit 

heeft betrekking op de groep van overtreders zelf. De paradox is hier dat men in 

het linkse denken, uitgaand van het principe van de goedheid van de mens, straf 

niet (meer) ziet als een vorm van genoegdoening, laat staan wraak, maar als iets 

wat een educatieve functie zou moeten vervullen (hetgeen natuurlijk gebaseerd 

is op het idee van de goede natuur in de slechte sociale omgeving). Met name 

het opleggen van taakstraf is dan ook zeer populair geworden: een ideale combi

natie van heropvoeding en bezuiniging! In de praktijk heeft dit echter tot gevolg 

dat de reactie op overtredingen zowel later wordt als zwakker. En je hoeft echt 

geen pedagoog te zijn om te begrijpen dat daardoor van de educatieve functie 

weinig overblijft. 

Ook hier ligt de kern van het probleem in de basisvisie van links, waarbij ieder

een behandeld dient te worden als ware hij of zij een rationeel en emotioneel 

perfecte modelburger. 

Ongelijldleid als sociaal uitgangspunt 

ken gekregen met Om het voorgaande kort door de bocht samen te vatten: links heeft het monopo-

systemen die als het lie op sociaal beleid geclaimd, maar geen oog gehad voor de effecten van de in

ware 'stuldiepen' op vulling die ze aan dit beleid gaven voor modale burgers. En die effecten speelden 

linkse principes.' zich zeker niet alleen af op het terrein van de achterstandswijk: alleen al getals

matig zou dat onmogelijk zulke enorme electorale effecten gehad kunnen heb

ben! In feite hebben alle Nederlanders te maken gekregen met systemen die als 

het ware 'stukliepen op linkse principes'. Zoals bij het onderwijs: wie met een 

achterstand begint, loopt niet in door de race juist langer te maken ... en het te

gendeel vond dan ook plaats. Er was geen effect op achterstanden, maar de mo

dale leerling werd steeds ongelukkiger, omdat de norm steeds academischer 

werd. Op het terrein van de emancipatie werd van elke modale moeder verwacht 

dat ze het pad van de carrière-elite ging volgen ... In dit artikel ontbreekt de 

ruimte om een analyse te maken van zorg, woningbouw, verkeer, om nog maar 

een paar 'stokkende terreinen' te noemen. Maar op elk van deze terreinen zien 

we in feite hetzelfde: ze worden verstikt door normering. Die normering moet 

iedere mogelijke vorm van ongelijkheid tegengaan. Er zijn voorbeelden genoeg: 

wie de thuiszorg belt, krijgt bijvoorbeeld iemand aan de deur die punten moet 
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toekennen, het tarief van elke medische handeling wordt centraal vastgelegd 

door de overheid, er is een overmaat van regels waaraan een nieuwbouwwoning 

(of zelfs een schuurtje bij een bestaande woning) moet voldoen. Het gevolg van 

die overnormering is dat iedere vorm van verantwoordelijkheid van mensen die 

'met hun voeten in de modder staan' - de leerkracht, de verpleegkundige, de 

politie-agent - wordt weggezogen in een dikke bureaucratische tussenlaag. 

Niemand is meer in staat - zelfs als hij of zij daartoe bereid is - om met een snel 

besluit en een gerichte actie iets te doen dat buiten de perken van het systeem 

treedt. 

Het antwoord dat ter rechterzijde op deze vastgelopen situatie gegeven wordt, is 

de 'privatisering', de invoering van concurrentie in al deze systemen, zodat ze 

efficiënter gaan werken. Juist door gebruik te maken van verschillen in wensen 

(en capaciteiten) van mensen zal er onder andere meer 'productie' geleverd kun

nen worden en extra financieringsbronnen kunnen worden aangeboord om 

knelpunten op te lossen. De leider van de SP, Jan Marijnissen, heeft zeer terecht 

opgemerkt dat in die zin het programma van de lijst Fortuyn juist een verster

king betekende van een aantal privatiseringsplannen van paars ('superpaars'). 

Het ging inderdaad om die kwesties die de WD graag had gewild, maar die de 

PvdA had tegengehouden. 

Om bij het bovenstaande aan te sluiten: ongelijkheid als uitgangspunt voor be

leid is realistisch, dus daar is weinig mis mee, welke kleur het ook krijgt toege

kend. De vraag is echter naar de sociaal rechtse invulling daarvan'. 

Vrijheid. gelijkheid ... en broederschap 

Hierboven is al gerefereerd aan de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, ge

lijkheid en broederschap. Het eerste ideaal, vrijheid, is op dit moment onomstre

den. Op grond daarvan hebben sommigen als Fukuyama al het einde van de ge

schiedenis uitgeroepen, maar dat was dus eigenlijk een tweetal idealen te vroeg. 

Het tweede ideaal, de gelijkheid, is op dit moment het slagveld tussen links en 

rechts. Links meende dat de realisering van 'maximale gelijkheid' een sociale 

wereld oplevert. Rechts is daar niet van overtuigd, spreekt liever van 'gelijkwaar

digheid', omdat rechts ervan uitgaat dat je de bestaande 'natuurlijke ongelijk

heid' niet kunt ontkennen. 

Het antwoord dat sociaal rechts biedt uit dit dilemma is precies gelegen in het 

derde ideaal, dat van de 'broederschap'. Dat wil zeggen, mits dat op dezelfde ma

nier 'realistisch' gemaakt wordt als het ideaal van de gelijkheid. Sociaal rechts 

gelooft niet in de universele en automatische goedheid van mensen, maar wel 

degelijk in de potentie van mensen tot het goede. Die potentie komt in de dage

lijkse werkelijkheid tot uiting in alle mogelijke vormen van gemeenschap en 

onderlinge samenwerking. Om te beginnen in het gezin, maar ook in allerlei 

andere verbanden en instituties nemen mensen niet alleen voor zichzelf maar 
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ook voor anderen verantwoordelijkheid. Sociaal rechts gaat ervan uit dat de over

heid naast de eerste en belangrijkste rol van scheidsrechter en veiligheidsbewa

ker ook de rol kan nemen van ondersteuner van deze gemeenschappen. van de

genen die verantwoordelijkheid nemen. Zoals broederschap het beste groeit in 

een gezin met duidelijke structuren, normen en waarden en vooral door voor

beeldwerking, zo groeit gemeenschapszin het best in een maatschappij die ook 

een dergelijke helderheid, veiligheid en betrouwbaarheid biedt aan alle burgers. 

Het is echter essentieel dat de overheid niet zelf die verantwoordelijkheid voor 

welzijn en geluk naar zich toe trekt: iedere poging tot definitie van andermans 

geluk is tot falen gedoemd, iedere poging tot realiseren van dat geluk op basis 

van de eigen definities is te typeren als asociaal gedrag, hoe nobel ook omschre

ven. 

En het is dit type asociaal gedrag, dat uiteindelijk de inhoudelijke wortel is van 

de huidige linkse nederlaag die zich niet alleen in Nederland aftekent. De linkse 

analyse faalt, omdat men er niet in slaagt om het verschil tussen mensen een 

plaats te geven. Maar wie niet begrijpt dat alle mensen ongelijk zijn, kan ook 

geen respect opbrengen voor die verschillen, kan degenen die er anders over 

denken moeilijk in hun waarde laten. Het verschil tussen mensen is iets waar de 

modale burger echter dagelijks mee te maken heeft. Het is het begin van zijn 

bestaan, als hij of zij klein is en zijn ouders groot. Het is de basis van het geloof 

in anderen, want er zijn mensen die voor je gezorgd hebben toen je het zelf niet 

kon. Het is de basis van de hoop van mensen, want je zit niet vast aan wat je nu 

bent of doet, het kan anders. En het is de basis van de liefde tussen mensen ... 

'De linkse analyse want wie alleen zichzelf liefheeft, is steriel. Geloof, hoop en liefde vormen ook 

faalt, omdat men er niet toevallig de drie uitgangspunten voor het menselijke geluk. En omdat alle 

niet in slaagt om mensen eigenlijk maar één ding willen, namelijk gelukkig worden, ligt hier ook 

het verschil tussen de reden dat het linkse politieke denken de aansluiting verloren heeft. Niet 

mensen een plaats omdat de poppetjes niet deugden of slechter waren dan andere poppetjes, niet 

te geven. Maar wie omdat het volk dit keer ongelijk had ... maar omdat ze zichzelf hebben opgeslo-

niet begrijpt dat ten in een vicieuze dogmatische cirkel. De overgrote meerderheid van de burgers 

alle mensen onge- die een 'tegenstem' uitbrachten, deden dat niet omdat ze asociaal of zelfs racis-

lijk zijn, l{an ook tisch zijn. Het zijn burgers die in de afgelopen jaren op alle niveaus, in de ver-

geen respect op- eniging, op het werk, bij de kapper, op het verjaardagsfeestje, intensief de discus-

brengen voor die sie hebben gevoerd. En zich gefrustreerd hebben gevoeld, omdat er 'niets te kie-

verschillen.' zen was'. Toen er wel wat te kiezen was, deden velen dat. Maar etiketten als 

'radicale omwenteling' of zelf 'politieke revolutie' gaan toch nogal ver. Er zijn 

nog altijd 124 kamerleden van de bestaande partijen, een ruime meerderheid. 

Ook de koppeling met de verwaarloosde achterstandswijk getuigt niet van veel 

inzicht in cijfers: zoveel zetels leveren die wijken nooit op, zelfs al zou ineens 

iedereen er gaan stemmen. Naar mijn mening laat de uitslag juist een zeer afge

wogen keuze zien van de bekende middengroepen. Het zijn vooral de modale 

burgers waarmee de aansluiting is verloren. 

21 

~ 

o 
n 

> 
> 
r-



22 

:>
:>,... 

'Daarom ben il< er

van overtuigd dat 

het CDA een electo

raal mandaat heeft 

gelcregen voor een 

sociaal rechts be-

leid.' 

------------------------------------------------------------------------------

Deze modale burgers - laten we zeggen minstens 80 procent van de bevolking

denken in termen van een baan in plaats van een carrière voor zichzelf, in ter

men van de school afmaken voor hun kinderen, in termen van een redelijk be

staan in plaats van permanente ontplooiing. Voor hen zijn normen en waarden 

geen abstracties, maar hele concrete dingen, als je vak goed uitoefenen, goed 

voor je kinderen zorgen, eerlijke beloning (loon naar werken) en straf. Hun 

onvrede - van echte agressie is bij slechts een enkeling sprake - ligt voor een 

deel in de ontkenning of zelfs ridiculisering van deze overtuigingen. Sterker 

nog: tot hun onbegrip en afgrijzen werden zij met campagnes als 'de maatschap

pij, dat ben jij' zelfs verantwoordelijk gesteld voor verloedering('. Toch heeft de 

meerderheid van de modale burgers zeer afgewogen gereageerd: velen aarzelden 

en bleven ondanks hun dilemma toch bij hun vertrouwde partij. Een andere 

groep bewoog zich juist naar de veel explicieter linkse SP. De groep die in feite 

de beleidsmatige punt aan het politieke potlood heeft geslepen, is de groep die 

het CDA met afstand tot de grootste partij heeft gemaakt. Voor een deel gaat het 

hier om kiezers die direct zijn aangesproken door de positie en/of persoon van 

Balkenende, voor een deel zeker om strategische kiezers, die de sleutel voor het 

toekomstige beleid wel uit handen wilden nemen van de paarse coalitie, maar 

die sleutel toch liever weer niet te ver naar de rechterzijde wilden opschuiven. 

Daarom ben ik ervan overtuigd dat het CDA een electoraal mandaat gekregen 

heeft voor een sociaal rechts beleid. Bij de ontwikkeling en uitvoering daarvan 

zijn fundamentele discussies nodig: wat van start is gegaan voor het ideologi

sche dogma van de 'multiculturaliteit' moet ook gebeuren op terreinen als on

derwijs, emancipatie, inkomen, ete. De daar bestaande dogma's over wat sociaal 

beleid zou zijn, moeten kritisch worden bekeken. Meer onderwijs, meer arbeids

participatie voor moeders, meer uitkeringen, meer cursussen ... meer van dat 

alles is niet automatisch een socialer beleid. En alternatieven zoals leerrechten, 

arbeidspauzes, koppeling van uitkering aan participatie, van beloning aan pres

tatie, strenger straffen ... het is niet automatisch asociaal, leidt niet per de-finitie 

tot een 'harde maatschappij'. Als het CDA wil staan voor het sociale karakter van 

centrum-rechts regeren - ofliever dus voor het sociaal rechtse beleid - dan is 

het kritisch toetsen van de automatische koppeling tussen sociaal en links dus 

een eerste vereiste om een eigen koers te kunnen varen. De burgers zelf hebben 

die exercitie naar mijn mening overigens allang gemaakt: juist daarom is de ver

kiezingsuitslag geen vergissing, maar wel degelijk een inhoudelijk oordeel 

geweest. 

Peter Cuyvers is directeur van het onafhankelijke adviesbureau Family Facts. 
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Noten 

1. Zoals in de cartoon van Collignon die de Volkskrant na de moord op Fortuyn af

drukte. Hierop werd Fortuyn op het eerste plaatje afgebeeld aan het hoofd van 

een colonne ratten met een bord 'Stem op de rattenvanger'. Op het laatste plaat

je had de voorste rat het bord overgenomen, en de tekst was nu 'Stem op de rat

ten'. 

2. Zie het rapport 'De druk van de ketel. Naar een levensloopstelse! voor duurzame arbeids

deelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé', in 2001 uitgebracht door het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

3. Oorspronkelijk was links ook voorstander van afschaffing van erfenissen. Het 

ideaal was de inzet naar vermogen en de beloning naar behoefte. 

4. Om misverstanden te voorkomen, deze positie is niet identiek aan wat wel door 

de VVD is bepleit als 'ministelsel'. Het ministelsel heeft betrekking op de sociale 

verzekeringen, de bescherming tegen zaken als ziekte, werkloosheid ete. 

5. Binnen het bestek van dit artikel is het niet mogelijk om ook uitvoerig in te 

gaan op de tekortkomingen van het 'nutsdenken' dat dominant is in liberale 

kring. Kort samengevat komt het erop neer dat in het liberale denken te weinig 

aandacht is voor de dimensie van samenwerking als positief mechanisme. In 

feite wordt samenwerking zelfs als iets 'marktverstorends' beschouwd - kartel

vorming - wat de effectiviteit vermindert. 

6. In die zin krijgt het bekritiseerde SCP-rapport over de tevreden burger ook per

spectief. Het SCP laat zien dat de modale burger gedegen in elkaar zit, maar dat 

er bij zo'n 30 procent sprake is van latente onvrede. Dat lijkt me aardig te klop

pen met de verkiezingsuitslag: de onvrede is manifest geworden door een kataly

sator. De commotie ontstaat doordat we aan instellingen als SCP of CBS meer wil

len toedichten dan ze kunnen en dat is het 'turven' van de stand van zaken. Het 

idee dat je met meten de toekomst kunt voorspellen, is afkomstig van de 'plan

gedachte' uit de zestiger jaren. We kunnen dus hoogstens medelijden hebben 

met het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau!!), dat ze een opdracht uit de vori

ge eeuw moeten uitvoeren. Ware het niet natuurlijk dat dit type instelling - met 

name het CPB, inderdaad Centraal Planbureau - griezelig veel macht uitoefent 

door het geloof dat men hecht aan zijn vermogens. 
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Toezicht en vertrouwen 

Het toetsen van het feitelijke handelen aan de voor 
dat handelen geldende eisen, noemen wij 'toezicht'. 

Zonder heldere eisen gaat een dergelijke toetsing 
niet. Waar moeten we die normen vinden? In wetten 
en beleidsprogramma's, in juridisch procedurele be
palingen aangaande de behoorlijkheid van bestuur

lijk handelen en in de aanwijzingen over de wijzen 
van verslaglegging ter realisering van de verantwoor
dingsplicht. Het is echter de vraag ofwe daar genoeg 
aan hebben. Kenmerkend voor de afgelopen decen

nia is dat er ten aanzien van dergelijke normen de 
nodige onduidelijkheid is geschapen. Een korte blik 
over het (slag)veld levert het volgende op: beleidspro

gramma's uitgewerkt in kaderwetten met vage doel
formuleringen, nieuwe interactieve arrangementen 
die ruimte laten voor blijmoedige en vertrouwensvol

le interpretaties van behoorlijk handelen en een 
veelheid van actoren in zelfstandigheid en semi-zelf
standigheid, waarvan de (onderlinge) bevoegdheden 

en verantwoordelijkheid onvoldoende helder zijn 
gemaakt. Wat is het gevolg daarvan? Het is voorspel
baar: de aldus gecreëerde onduidelijkheid moet dan 

weer worden gecompenseerd door nadere wetgeving 
waarin we 'ouderwetse' bepalingen ten aanzien van 
de onderlinge gezagsverhoudingen terugvinden. De 

thans in de Eerste Kamer in behandeling zijnde 
Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen is daarvan 

er 

NWlll0:> 

vacuüm door een gebrek aan gezagsvolle definiëring 
van de toetsingsnormen. Deze wordt dan aan ande

ren dan de wetgever overgelaten. Soms vullen dan 
controle-organen die ruimte in met eigen normen en 
prioriteiten. Het komt voor dat daarbij bepaalde 

typen van normen een overheersende rol gaan spe
len, bijvoorbeeld die van bepaalde professies. Gevolg 
daarvan kan zijn dat de bestuursmoraal wordt gedo

mineerd door de normen uit de professionele mora
len: er tekent zich dan een soort van compartimenta
lisering van de bestuursmoraal in professionele rol
len af. 

Ontbrekende consensus ls:an ook andere negatieve 
gevolgen hebben. Het kan resulteren in controlere
gels en toezichtarrangementen die sterk de sfeer van 



Prof. dr. M.L. Bemelmans-Videc 

Het is goed dat de aandacht voor het fenomeen toe
zicht de laatste jaren sterk gegroeid is. Prild<el daar
voor waren rapportages naar aanleiding van grote 
rampen (als Volendam) en rapporten van de Algeme
ne Rekenkamer over toezichtbeleid en toezichtorga

nen. Deze zetten de regering aan tot een 'professio
naliseringsslag' - zoals zij dat noemde - met de publi

catie van onder andere een kaderstellende visie op 

toezicht. In de regeringsnota wordt vastgesteld dat 
de beslissing of toezicht intern of extern (aan de 
overheid) moet worden gepositioneerd, afhankelijk is 
van (onder meer) 'de mate waarin beleidskaders en 

wettelijke normen op basis waarvan toezicht wordt 
gehouden in voldoende mate uitgekristalliseerd en 
geëxpliciteerd zijn'. Het is goed dat het klimaat ver

anderd is, en normen weer hardop mogen worden 
uitgesproken. Daarmee zijn we er echter nog beslist 

niet. Vaak wordt uit het oog verloren dat consensus 
een belangrijke voorwaarde is voor effectief toezicht. 
Het is van groot belang dat er ten aanzien van de 

normen een voldoende mate van consensus bestaat: 
hoe meer consensus, hoe meer ruimte voor vertrou

wen; hoe minder consensus, hoe groter de noodzaak 
van toezicht en controle. Tegelijkertijd zal het ook in 
de consensusloze situatie lastig worden om goed en 

overtuigend controle uit te oefenen. Immers, waar 
consensus ontbreekt, zal de prioritering en sanctio
nering in de toezichtpraktijk niet overtuigend en 

effectief zijn. Er ontstaat dan gemakkelijk een 

vidu delegeert aan de organisatie. Een organisatie 
kan een 'inner sense of morality' echter niet opleggen, 
het moet dóórstralen in haar gehele optreden en in 
de visie die aan de beleidsopvattingen ten grondslag 
ligt. En dat vraagt dan weer om een grote mate van 
consensus. Het moge duidelijk zijn: het vinden van 

een zekere consensus is bestuurlijk van levensbelang. 
Niet alleen het vinden van consensus is echter van 
belang, ook het daaraan zien vast te houden. De 

beleids- en bestuurstheorieën hebben de laatste jaren 

teveel last van modieuze grilligheid. Toezicht en 
waan van de dag staan haaks op elkaar. Het pleidooi 
voor relatieve continuïteit in de 'bestuursmoraal' 

brengt weer een waarde in beeld die zich de laatste 
decennia minder in de politieke, en overigens ook 
wetenschappelijke, belangstelling heeft mogen ver

heugen. Het gaat om de waarde van de continuïteit 
die de socioloog Max Weber bestempeld heeft als een 
van de pijlers van gezag. Deze dient snel te worden 
herontdekt. 
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De vergrijzende Europese orde 
DRS. C.C.]. VELDKAMP 

De vergrijzing zet door. Overal in Europa daalt het aantal kinderen en worden 

ouderen ouder. Veel landen zien de komende decennia hun bevolkingsomvang 

dalen. Dit alles heeft ongekende gevolgen voor samenleving, economie en be

stuur. De oplossing ligt niet bij meer baby's of meer immigratie. Beter inscha

kelen van mensen is belangrijk: arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit 

moeten omhoog. Door de vergrijzing staat in veel Europese landen de finan

ciële houdbaarheid van het pensioenstelsel onder druk. In EU-verband is dit 

inmiddels op de agenda gezet, juist ook in Nederlands belang. Verdergaande 

en meer verplichtende afspraken zijn daarbij nodig. 

Lange tijd hebben sociaal-economische vraagstukken de politieke agenda be

paald. Zorgen voor meer welvaart, de verdeling ervan en de zoektocht naar een 

effectieve balans tussen markt en maakbaarheid, daar ging het meestal om. 

Politieke partijen profileerden zich op dergelijke punten. Ze zochten er polarisa

tie op, zoals Ed van Thijn eind jaren '60 of Hans Wiegel in de jaren '70. En uit

eindelijk hebben partijen in de tijden van Paars, de jaren '90, markt en maak

baarheid verzoend in het poldermodel van politieke procedures, processen en 

bestuurlijke trajecten. 

De politieke vraagstukken die de laatste maanden zo duidelijk naar voren zijn 

gekomen, blijken van een andere orde dan de sociaal-economische die jarenlang 

de kern van politieke twist of Paarse samenwerking vormden. Nu gaat het meer 

over de kwaliteit van de leefomgeving en de mate waarin mensen daar invloed 

op kunnen uitoefenen. Mensen willen zeggenschap, ze eisen een open debat. En 

ze zullen dat krijgen.' Dat werd de laatste jaren het eerst zichtbaar op lokaal 

niveau, van Utrecht tot Rotterdam, en vervolgens nationaal. Europa zal als vol

gende aan de beurt zijn. Ook daar willen mensen zich over kunnen uiten, hun 

zeggenschap gewaarborgd zien. Over de koers van Europa, over waar we in de 

Europese samenwerking naar toe willen en gaan. 

Die trends komen duidelijk naar voren. Maar daarmee zijn de sociaal-economi

sche vraagstukken natuurlijk nog niet weg, net zo min als enkele sociaal-econo

mische verworvenheden van Paars dat zijn. Ze blijven van belang, alhoewel soms 

meer op de achtergrond, of bezien door meerdere prisma's. Dat is goed, het kan 

ons helpen die thema's anders aan te pakken. Want ze blijven uiteraard belang

rijk. 
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bouw van Europese 

landen gaat steeds 

meer op die van 

Florida lijken, die 

Amerikaanse pleis

terplaats voor be

jaarden waar één 

op de vijf inwoners 

ouder is dan 65 

jaar.' 

Bevolldngsafname en bevolldngsopbouw 

Dilemma's van technologie, demografie en mondialisering zullen ons blijven 

bezighouden. Denk aan biotechnologie en de ethische discussies daaromtrent; 

denk aan de impact van globalisering op tal van terreinen, inclusief de gewelds

variant: het mondiale terrorisme; denk aan vergrijzing en de maatschappelijke 

gevolgen ervan. Op dat bevolkingsprobleem wil ik hier nader ingaan. 

De daling van de geboortecijfers in Europa en andere Westerse landen gaat de 

sociaal-economische besluitvorming de komende decennia steeds meer bepalen. 

Het bepaalt trouwens ook steeds meer de strategie van managers, zegt de goeroe 

der managementgoeroes, Peter Drucker, zelf inmiddels in de 90.
2 

Het wordt nog 

vaak onderschat. Maar de urgentie is groot. Hoewel vergrijzing ook in andere 

Westerse landen een probleem vormt, blijkt Europa daarbij telkens een duidelij-

ke koploper. 

Vrouwen moeten gemiddeld 2,1 kinderen krijgen om een bevolking in stand te 

houden. In vrijwel de hele Westerse wereld liggen de vruchtbaarheidscijfers be

neden dat vervangingsniveau. In een flink aantal Europese landen ligt het kin

dertal gemiddeld onder de 1,5 kinderen. In sommige, zoals Italië en Spanje, is 

dat zelfs onder de 1,2. Uitbreiding van de Europese Unie naar Midden-Europa 

gaat ons hierbij niet helpen, want in landen als Tsjechië, Estland of Letland gel

den soortgelijke cijfers. Dat heeft natuurlijk mede te maken met hun economi

sche transformaties, met onzekerheid over de toekomst, met gezondheidsproble

men. Maar ook met het feit dat de leeftijd waarop vrouwen verkiezen moeder te 

worden ook daar nu aan het stijgen is. In Nederland krijgen vrouwen tegenwoor

dig pas een kind als ze gemiddeld de 29 jaar zijn gepasseerd. Nederland is daar

mee een van de koplopers, maar Frankrijk, Italië en Spanje zitten daar inmid-

dels dicht tegenaan.3 

Absolute cijfers spreken misschien sterker tot de verbeelding: de Italiaanse bevol

king gaat volgens sommige experts dalen van zo'n 60 miljoen nu naar 20 mil

joen in 2080. Maar niet alleen het absolute aantal is van belang, ook de leeftijds

opbouw speelt een rol. Want van die 20 miljoen overblijvende Italianen zal een 

derde ouder zijn dan 60. Lange termijn, zult U denken, daar kan nog van alles 

tussenkomen. Maar al op kortere termijn zullen effecten zichtbaar zijn. De be

volkingsopbouw van Europese landen gaat steeds meer op die van Florida lijken, 

die Amerikaanse pleisterplaats voor bejaarden waar één op de vijf inwoners ou

der is dan 65 jaar. Italië bereikt dat niveau waarschijnlijk volgend jaar al. Duits

land over vier jaar, landen als Zweden, België, Groot-Brittannië of Frankrijk vol

gen op afzienbare termijn. Florida als benchmark ... ' 
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De stijging van het aantal ouderen, vaak in combinatie met een totale bevolking 

die in omvang daalt, heeft ongekende gevolgen voor de samenleving. Denk aan 

alle vaak vitale ouderen die hun vrije tijd nuttig en aangenaam willen besteden. 

Denk aan de politieke besluitvorming, waar ouderen hun belangen zullen willen 

terugvinden. Denk aan de verhoudingen in de wereld, waar bevolkingsgroei en 

economische expansie vroeger hand in hand gingen, maar straks de Noord-Zuid

verhouding er een zal zijn van 'oud' versus 'jong'. Denk aan de economie waar 

een kleinere groep mensen op de arbeidsmarkt de economie draaiende moet 

houden. Die moet zorgen dat onze welvaart gehandhaafd blijft, maar liever nog 

groeit. Die (deels) de kosten moet opbrengen van de oudedagsvoorzieningen en 

de gezondheidszorg voor steeds meer ouderen. We kunnen niet meer reageren 

zoals in de jaren '80 een Amerikaanse minister van financiën (DonaId Regan) 

deed op een vraag over de toekomst van de pensioenvoorziening: "I don't care. 

I'11 be dead by then". 

Schijnoplossingen 

Het lijkt misschien voor de hand te liggen dat we moeten zorgen voor een even

wichtige bevolkingsopbouw: tysieke oplossingen als het ware. Dat kan op twee 

manieren: te zorgen voor meer kinderen en te zorgen voor meer mensen in de 

arbeidzame leeftijd. Kortom, meer baby's en meer immigranten. 

De oplossing van de vergrijzingproblematiek ligt echter niet bij meer baby's en 

meer immigranten. In de aanloop naar de Europese top van Stockholm van 

maart vorig jaar. waar vergrijzing op de agenda stond, werden grappen gemaakt 

over een "baby top". Ideeën omtrent het stimuleren van de geboortecijfers bleken 

er echter kansloos, omdat er nogal wat praktische problemen kleven aan actieve 

overheidsinterventie op dit vlak, om maar niet te spreken van het problemati

sche subsidiariteitaspect ervan. Mensen blijken zich ongevoelig te tonen voor 

beleid dat zich richt op vergroting van het aantal kinderen. Bovendien helpt 

'meer baby's' niet voor de huidige vergrijzingproblematiek. Een geboortecijfer 

kan in theorie snel stijgen. Drucker wijst in dit verband op de babyboom van na 

de oorlog. Maar dan nog duurt het een kwart eeuw vooraleer zo'n golf goed en 

wel op de arbeidsmarkt komt, meldt hij daar meteen bij. Er is volgens hem overi

gens niets dat op zo'n nieuwe babyboom wijst momenteel.' We zien geen maat

schappelijke ontwikkeling die kant op, en ook als we het als christen-democra

ten over gezinsbeleid hebben, hebben we het niet daarover.(' 

Immigratie is ook geen reële oplossing voor de vergrijzing. De Verenigde Naties 

brachten twee jaar geleden een rapport uit met de strekking dat, wil Europa ver

grijzing effectief tegengaan, het op termijn 700 miljoen immigranten nodig 
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heeft.' Dat is natuurlijk krankzinnig. Zeker als je bedenkt dat de Europese Unie 

na de uitbreiding nog geen SOO miljoen inwoners heeft. Zulke grote immigratie

stromen zijn praktisch nauwelijks te verwerken. Zij zijn onaanvaardbaar in ter

men van cultuur en identiteit, twee belangrijke en uiterst kwetsbare begrippen 

in Europa. En zij zouden ook helemaal niet helpen. De VN-berekening veronder

stelde dat de nieuwkomers het lage geboortecijfer van hun nieuwe land aanne

men. De vergrijzing wordt daardoor alleen maar in de tijd opgeschoven.' Al ge

loof ik zeker dat Europa rationeler, economischer, met migratie om mag gaan 

(daarover later meer), massale immigratie vormt zelfs op papier geen optie, laat 

dat duidelijk zijn. 

Arbeidsparticipatie omhoog en flexibiliteit vergroten 

Omdat 'meer mensen' dus geen oplossing vormt voor de vergrijzingproblema

tiek, moet de oplossing komen uit een betere inschakeling van mensen in onze 

maatschappij. Of in economische termen: de arbeidsparticipatie en de arbeids

productiviteit moeten omhoog. 

De daling van het aantal mensen in de werkende leeftijd is voor een deel op te 

vangen door ervoor te zorgen dat mensen die kunnen werken dat ook daadwer

kelijk doen. De arbeidsparticipatie moet omhoog. In het bijzonder geldt dat voor 

vrouwen, allochtonen en ouderen. Deze groepen staan nog te zeer buiten het 

arbeidsproces. De overheid moet dan wel zorgen dat het mensen mogelijk wordt 

gemaakt om te gaan werken, bijvoorbeeld met adequate kinderopvang wanneer 

beide ouders werken. 
De arbeidsparticipatie zal niet stijgen als mensen geen prikkels krijgen om te 

gaan werken. Het moet lonen om weer of meer aan de slag te gaan. Aanpak van 

de armoedeval is urgent. 

Mensen moeten ook toegerust worden om te functioneren in de hedendaagse 

economie. Vaardigheden en kennis zijn daarvoor essentieel. Onderwijs is daarom 

een van de steunpilaren van onze economie. Scholing is nodig om het mensen 

mogelijk te maken om te werken. Maar kennis veroudert ook snel in de huidige 

maatschappij. Misschien moeten we daarom toe naar een soort levenslange leer

plicht, of een 'recht op levenslang leren' zoals de Nederlandse topambtenaar 

Hans Borstlap dat in een vraaggesprek met Le Monde eens suggereerde.' 

Speciale aandacht moet de arbeidsparticipatie van SS-plussers krijgen. Vervroegd 

pensioneren is lang gezien als een manier om de werkloosheid aan te pakken. In 

Nederland ligt als gevolg daarvan de arbeidsparticipatie van mannen in deze 

leeftijdgroep nu onder de SO% en van vrouwen zelfs onder de 20%. Ik gun alle 
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oudere Nederlanders hun permanente vakantie. Maar dit soort percentages is bij 

een vergrijzende bevolking natuurlijk onmogelijk te handhaven. En dat geldt des 

te meer omdat in de kenniseconomie de kennis en ervaring van oudere werkne

mers steeds belangrijker zal worden. 

We moeten zorgen voor een stijging van de leeftijd waarop mensen daadwerke

lijk met pensioen gaan. het arbeidsproces verlaten. Verder zou een verhoging 

van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd wel eens onvermijdelijk kunnen 

worden. hoe impopulair ook. De 65 jaar is destijds mede ingegeven door 

Bismarck, die simpelweg de toen gemiddelde levensverwachting als norm nam. 

Dan zou de pensioengerechtigde leeftijd nu richting de 80 moeten gaan. Die 

kant gaat het natuurlijk niet op. Het gaat vooral om een flexibele en innovatieve 

benadering: een flexibeler arbeidsmarkt. sowieso nuttig in het licht van het ver

grijzingsprobleem. moet juist ook voor ouderen kunnen gelden. Het moet bij

voorbeeld mogelijk worden dat mensen die met pensioen zijn toch part-time wer

ken. Dit is ook voor bedrijven aantrekkelijk, omdat ze op die manier hoger opge

leide kenniswerkers langer en productiever kunnen inzetten. Ook zou het bij

voorbeeld mogelijk moeten zijn om tegen het einde van de loopbaan minder te 

gaan werken of een baan te krijgen die minder veeleisend is, zodat het voor ou

dere werknemers aantrekkelijker wordt om (deels) door te werken in plaats van 

meteen volledig met pensioen te gaan. Om deze flexibele arbeidspatronen te sti

muleren, moeten we goed nadenken over een passende inrichting van onze pen

sioensystemen. Financieel specialisten moeten daar werk van maken. 

Productiviteit van kennis arbeid opvoeren 

Naast participatie is productiviteit het sleutelwoord. De industriële revolutie 

werd teweeggebracht door kennis toe te passen op gereedschap, processen en 

producten. Pas veel later begon iemand als Frederick W. Taylor (1856-1917). een 

van de vroege grootmeesters in management, kennis toe te passen op arbeid. Als 

ingenieur bestudeerde hij arbeidshandelingen. vervolgens alle overbodige bewe

gingen schrappend. Hij zette aan tot het begin van een ware revolutie in arbeids

productiviteit: in 75 jaar werd die 50 maal zo groot. Dat maakte het voor de ar

beidersbeweging makkelijker om het proletariaat te helpen transformeren tot 

een middenklasse met adequate inkomens. Volgens een theoreticus als Drucker 

werd de klassenstrijd van Kar! Marx daarom eigenlijk vooral verslagen door 

Taylor en diens arbeidsprod uctivi tei t.tO 

Ik laat dat voor zijn rekening. Ik ben het wel met hem eens dat er een nieuwe 

fase aan lijkt te komen: een fase waarin kennis wordt toegepast op kennis. Dit is 

in zekere zin het gelijk van Marx: de arbeid, in de vorm van kennisarbeid, begint 
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het nu uiteindelijk toch te winnen van het kapitaal. 

In de kenniseconomie zijn er drie manieren om de productiviteit te verhogen: 

door innovatieve ondernemers, door hoogproductieve kenniswerkers en door 

een organisatie die is toegerust op het beheer en optimaal gebruik van kennis. 

Vergroting van de productiviteit eist innovatieve ondernemers. Onderzoek, zo

wel fundamenteel als toegepast, is essentieel. De investeringen in onderzoek 

moeten omhoog, vooral door de particuliere sector, die in Europa in vergelijking 

tot de VS veel te passief is wat dit betreft. Fysieke goederen vormen inmiddels 

steeds minder de spil van nieuwe economische ontwikkeling. Steeds vaker staan 

immateriële goederen centraal: producten als software, die bij verkoop niet uit 

handen verdwijnen, maar tegen lage kosten in enorme hoeveelheden kunnen 

worden bij-gefabriceerd. Kennis, daar gaat het om.
ll 

De uitdaging waar de economie nu voor staat, is de productiviteit van de kennis

werker op te voeren. Ik heb al iets gezegd over het belang van onderwijs. 

Levenslang leren is geen luxe; het is bittere noodzaak. We moeten actiever op 

zoek gaan naar kwaliteit, waarmee ook dreigende personeelsschaarste kan wor

den aangepakt. We kunnen in Europa leren van landen als Canada en de VS 

waar het gaat om selectieve immigratie van arbeidskrachten. De Europese 

Commissie pleitte eind 2000 al voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 

beleid van gecontroleerde toelating van arbeidsmigranten tot de EU, als onder-

'We moeten nuchter deel van een Europees asiel- en migratie beleid, zoals dat sinds een Europese top 

en slim met migra- in de Finse stad Tampere (oktober '99) de bedoeling is in praktijk te brengen. 

tie om durven gaan. Alles wat met immigratie en integratie te maken heeft, is in Nederland lang 

Het gaat er daarbij taboe geweest, vanuit politieke over-correctheid, zeker onder Paars. De oude 

om de juiste kennis- taboes moeten we nu niet door nieuwe gaan vervangen. We moeten juist nuch-

krachten binnen te ter en slim met migratie om durven gaan. Echte vluchtelingen zijn echte vluch-

halen, en altijd im- telingen, dat is duidelijk. Maar verder gaat het erom de juiste kenniskrachten 

migratie aan inte- binnen te halen, en altijd immigratie aan integratie en inburgering te koppelen. 

gratie en inburge-

ring te koppelen.' Verhoging van de productiviteit eist ook een ander beheer van kennis. Dat vraagt 

om daarop toegesneden nieuwe organisatievormen, met andere functie-indelin

gen. We moeten dure kenniswerkers vaker durven vrijstellen van routinematige 

taken, zodat zij hun creativiteit en innovatievermogen minder hoeven te belem

meren met allerhande praktische of organisatorische zaken. Laat medewerkers 

doen waar ze goed in zijn en waarvoor ze primair zijn opgeleid en aangesteld en 

zorg dat een uitstekende 'regelneef de bijbehorende administratieve en organi

satorische taken op zich neemt. De regelneef, de manus van alles, krijgt dan ook 

meer waardering en prestige op zichzelf. Hij of zij wordt degene die schakelt tus-
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sen kennis en handeling. tussen concept en uitvoering. en dat steeds sneller en 

efficiënter - een kennisvak op zich. In hogere lagen van managementorganisaties 

bestaan dergelijke rollen vaak al. Maar ook in andere organisaties. als hogescho

len. de politie. universiteiten en ziekenhuizen. en op lagere echelons. bijvoor

beeld 'front office managers'. medewerkers die aangiftes opnemen. directiesecreta

resses. ambtelijk secretarissen. Het lijkt nuttiger meer plaats voor dit soort hori

zontaalopererende medewerkers vrij te maken dan problemen trachten aan te 

pakken door verticaal meer staf en toezicht te organiseren. Bij het eerste is de 

kennisproductiviteit onmiskenbaar meer gediend dan bij het tweede. 

Organiseer functies vaker naar kenniskwaliteit en koester je kenniswerkers. De 

kenniswerker is vaak ook aandeelhouder alsook deelnemer in een pensioen

fonds. Als aandeelhouder heeft hij of zij belang bij snelle en hoge winst. Maar als 

pensioenfondslid meer baat bij lange termijnwinst en een zo levensvatbaar mo

gelijke onderneming. Het in balans brengen van beide belangen raakt aan corpo

rate governance en concepten over prestatie en doel van de hedendaagse onder

neming.12 

Zorgen voor ouderen 

Hoe het ook zij. als maatschappij hebben we een plicht ervoor te zorgen dat 

ouderen in onze samenleving een aangenaam bestaan hebben. zowel nu als in 

de toekomst. We moeten zorg en respect hebben voor ouderen. dus ook hun 

financiële voorzieningen waarborgen. 

In Nederland kunnen we dat. We hebben gelukkig een stelsel van oudedagsvoor

zieningen. dat volgens experts houdbaar is. De drie pijlers ervan bewijzen eens 

te meer hun waarde. Wel betekent het dat onze overheidsfinanciën op orde moe

ten blijven. We hebben in Nederland in de loop der jaren een reductie van de 

staatsschuld en het einde van de tekortfinanciering kunnen bereiken. Dit draagt 

bij aan het betaalbaar houden van de AOW. 

Hoewel ons stelsel waarschijnlijk financieel duurzaam is. wil dat niet zeggen dat 

het niet nog beter kan. Om een voorbeeld te geven: je kunt je afVragen waarom 

werknemers niet zelf mogen bepalen welk pensioenfonds hen het meest aan

trekkelijke pakket oudedagsvoorzieningen biedt. De verplichte negotie (of is win

kelnering een beter woord?) lijkt iets uit een vroeger tijdperk. 
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Europese samenwerking 

De Europese Unie speelt inmiddels een forse rol waar het gaat om vergrijzing. 

Deels voorwaardenscheppend. context bepalend. Zoals bij de nieuwe Europese 

pensioenfondsen-richtlijn. De gedachte erachter is dat Europese regelgeving voor 

beleggingen van pensioenfondsen een juiste balans tussen rendement en veilige 

pensioenen moet garanderen. Gezien de omvang van zijn pensioenfondsen heeft 

Nederland hier een bijzonder belang. 

Ook wordt in Europees verband inmiddels gewerkt aan regelgeving die alle werk

nemers in de Europese Unie het recht geeft hun aanvullende pensioenrechten 

mee te nemen bij verandering van baan of verhuizing naar een andere EU-lid

staat. Daarmee kan de mobiliteit van werknemers worden vergroot. iets wat ook 

in het licht van vergrijzing als nuttig kan worden beschouwd. Ll 

Maar in de Europese samenwerking komt inmiddels ook de vergrijzing zelf aan 

bod. Op de Europese top van Stockholm. in maart afgelopen jaar. is het Europese 

taboe over vergrijzing doorbroken. En dat moest ook. Want sinds de muntunie 

zijn we in Europa afhankelijker van elkaar. Wanneer er in Europa niets zou ver

anderen. in de financiering van pensioenen. dreigt op termijn een begroting

stijdbom. In de meeste Europese landen wordt de financiering namelijk nog 

steeds bepaald door omslagstelsels en niet door vormen van kapitaaldekking via 

private regelingen. Over tien. twintig jaar kan het krimpende deel van de 

beroepsbevolking onmogelijk de kosten van de groeiende groep 65-plussers dra

gen. Als regeringen dan hun toevlucht zoeken in de begroting stijgt de inflatie. 

De hogere rente die daarop volgt, raakt dan ook Nederland.14 De urgentie is dui

delijk. 

In Stockholm is van de Europese regeringsleiders het commitment verkregen het 

probleem op de Europese agenda te hebben en te houden. Jo De effecten van de 

vergrijzing zijn sindsdien onderdeel van de Europese behandeling van begrotin

gen in het kader van het 'Stabiliteits- en groei pact' bij de euro. Door de pensioen

financiering in het pact op te nemen neemt de horizon van de begrotingsafspra

ken toe. In de zogeheten 'globale richtsnoeren voor het economische beleid' 

wordt er nu ook aandacht aan besteed. En we hebben oudedagsvoorzieningen 

tot thema gemaakt van vergelijking van elkaars stelsels en sociaal-economische 

beleidspraktij ken." 

Dat wil niet zeggen dat we heel Europa tot hetzelfde pensioensysteem dwingen. 

Pensioenen zijn in veel landen gerelateerd aan een heel stel politieke en maat

schappelijke opvattingen. Die volledig veranderen, kost heel veel tijd, en die is er 

niet. Maar via Europa is inmiddels de vinger op de zere plek gelegd, de Europese 
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spotlights staan nu aan. In landen als Duitsland of Frankrijk is inmiddels een 

begin met hervormingen gemaakt en lijkt het besef dat er meer moet gebeuren 

groeiende. De nieuwe Franse regering lijkt zich bewust van de forse taak die 

haar wat betreft de pensioenhervorming te wachten staat." 

Ball<enende 

Na afloop van die Europese Raad van Stockholm toonde het Kamerlid 

Balkenende, toen nog financieel woordvoerder van de CDA-fractie, zich trouwens 

kritisch. Niet omdat hij meende dat in Stockholm slechte besluiten waren geno

men. Maar juist omdat hij ze niet ver genoeg vond gaan. Naar zijn mening wa

ren de gemaakte afspraken een noodzakelijk begin, maar moesten ze worden ge

volgd door sterker verplichtende afspraken. Concreet stelde hij voor het Stabili

teitspact aan te passen door de afspraak vast te leggen de staatsschuld van deel

nemende landen in 2020 tot nul terug te brengen." 

Dat is een goed idee. Net zoals het nuttig zou kunnen zijn om Europees vast te 

leggen dat de staatsschuld minus de reserveringen die een lidstaat voor pensioe

nen heeft onder de nul moet uitkomen, een idee dat onder andere vanuit het 

CNV is aangedragen en onlangs ook in een CDA-rapport is bepleit.") Inderdaad, 

we hebben nog maar een begin gemaakt met de aanpak van de vergrijzingpro

blematiek in Europa. Dat dwingt de leden van het nieuwe kabinet tot de ambitie 

om de komende jaren verder te bouwen aan een effectieve aanpak. Hen zij daar

bij veel succes toegewenst. In ons aller belang. 

Caspar Veldkamp is bestuurskundige en lid van de Babylon-groep te Den Haag. Afgelopen 

vier jaar functioneerde hij als particulier secretaris van staatssecretaris Dick Benschop op 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf deze zomer is hij werkzaam als hoofd van de 

politieke afdeling van de Nederlandse ambassade te Washington De. Hij schreef dit artikel 

op persoonlijke titel. 
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Noten 

1. Zie een vraaggesprek met SER-voorzitter Wijffels in: SER-bulletin, jrg. 42, no. 6 

Uuni 2002), pp. 4-6. 

2. Zie Peter F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century, Harper Business, 

New York, 1999, alsook ook een vraaggesprek met Drucker door verslaggever 

Ferry Versteeg in NRC Handelsblad, 24 december 1999. Op diverse plaatsen in dit 

artikel zijn aan Druckers boek en het vraaggesprek informatie en ideeën ont

leend. 

3. Zie het artikel 'Europa koploper bij wereldwijde vergrijzing', in Demos, jrg. 16, 

no. 8 (2000), p. 59. 

4. Zie Dick Benschop, 'Florida in Europa: die EU braucht eine Strategie gegen die 

Folgen des demografischen WandeIs', in: Berliner Zeitung, 12 februari 2001, alsook 

Peter G. Peterson, 'Gray Dawn: The Global Aging Crisis', in: Foreign AjJairs, Vol. 78, 

no. 1 UanuarylFebruary 1999), pp. 42-55, en The Economist, 4 maart 2000. 

5. Zie noot 2. 

6. O.a. mijn 'Inzetten op het gezin', in: Christen-Democratische Verkenningen, 1999, no. 

3, pp. 39-48. 

7. Zie de Volkskrant, 26 april 2000. 

8. Aldus demograaf Dr E. van Imhoff in een vraaggesprek met de Volkskrant, 26 april 

2000. 

9. Zie Le Monde, economiebijlage, 21 maart 2000. 

10. Zie noot 2. 

11. Zie C.C.J. Veldkamp en M.J. de Weger, 'Nieuwe tijden, nieuwe vormen voor poli

tiek en bestuur in de kennissamenleving', in: Christen-Democratische Verkenningen, 

2000, no. 5, pp. 24-33. 

12. Zie noot 2. 

13. Zie NRC Handelsblad, 13 juni 2002. De 'European Round Table of Industrialists' pleit 

hier al een aantal jaren voor. Zie hun rapport European Pensions: an Appeal for 
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Reform, Brussel, januari 2000. 

14. Zie een vraaggesprek met staatssecretaris Benschop in Het Financieele Dagblad, 3 

februari 2001. 

15. Zie de Conclusies van de Europese Raad, Stockholm, 23/24 maart 2001. 

De Europese Raad van Laken (december 2001) besloot hiertoe dat alle EU-lidsta

ten uiterlijk in september 2002 een nationale strategie opgesteld moeten heb

ben, waarin zij aangeven hoe hun nationale pensioenstelsels aan financiële en 

sociale houdbaarheidseisen zullen voldoen. In Nederland wordt het zogeheten 

Nationale Actieplan Pensioenen afgestemd met de sociale partners en de 

Nederlandse pensioenkoepels. 

17. Zie The Economist, 8 juni 2002; Medley Global Advisors, France: Glad To Be Gray, e

mailkrant van 14 juni 2002; De Volkskrant, 17 juni 2002, en Le Monde, diverse num

mers. 

18. In Het Financieele Dagblad, 11 april 2001. Eerder wees Balkenende al op het belang 

van een Europese benadering; zie zijn artikel 'EU moet haast maken met finan

ciering pensioenen', in NRC Handelsblad van 23 oktober 2000. 

19. Zie het rapport van de CDA-partij commissie Buitenland, Europa, hoe nu verder?, 

Den Haag, maart 2002, p. 15: 'Om deze reden stelt het CDA voor dat in de conver

gentierapporten hardere afspraken gemaakt moeten worden over de financier

baarheid van de pensioenen. Lidstaten moeten een positieve uitkomst kennen 

als ze de staatsschuld aftrekken van hun gereserveerde pensioenvermogen. Pas 

op dat moment voldoen ze echt aan de EMU-criteria.' 
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Herkansingl 
MR. J.J.A.M. VAN GENNIP 

De verkiezingsoverwinning van het CDA is een blijde verrassing, en heeft ook 

iets van een beloning. Voor overmoedigheid is echter geen reden. Terecht be

nadrukt Jan Peter Balkenende dat het CDA 'bescheiden, bevlogen en betrouw

baar' moet zijn. Jos van Gennip, die gedurende vele jaren als directeur van het 

Wetenschappelijk Instituut tijdens de oppositie de inhoudelijke heroriëntatie 

heeft aangevuurd en aangeblazen, vindt dat de herkansing die het CDA nu 

krijgt degelijk en grondig moet worden aangepakt. Daarom is er zijns inziens 

ook na de zege alle reden voor een nieuwe grondige bezinning, zoals die ook 

gehouden is na de onfortuinlijk verlopen verkiezingen van 1994 en 1998. De 

grote vraag van een dergelijk nieuw strategisch beraad dient te zijn: hoe kan 

het CDA het nieuwe vertrouwen omzetten in een duurzame band met het elec

toraat? Daarbij moet het niet in de eerste plaats gaan om het eigenbelang van 

de partij, maar vooral om het identificeren en beantwoorden van de nieuwe 

centrale vragen, die samenleving en politiek van de komende decennia zullen 

gaan beheersen. Daarbij moet nadrukkelijk worden aangegrepen bij de signa

len van het laatste half jaar. Politieke antwoorden moeten worden gezocht in 

aansluiting bij dilemma's van heel de samenleving. Oude positioneringen op 

de as links - rechts voldoen beslist niet meer. Het CDA moet niet weglopen 

voor een eigenzinnige benadering die vooral uit is op het verzoenen van de 

nieuwe dilemma's die in de samenleving ervaren worden en waarvan Van 

Gennip er vijf schetst. 

In deze kolommen is er meer dan eens naar verwezen: hoe op 5 mei 1994 - twee 

dagen na de knock-out van het CDA bij de verkiezingen - een groep mensen bij 

elkaar kwam in een abdij op de Veluwe met als centrale vraag: hoe aan herstel 

van de relevantie van de christen-democratie gewerkt zou kunnen worden in de 

jaren die erop volgden. De situatie toen: een christen-democratie die gevangen 

was geraakt in die driedubbele klem van een bestuurderscultuur, pragmatisme 

en concentratie op de financieel-economische problematiek l
• Het was zover ge

komen, ondanks pogingen van sommigen, zoals de commissie verantwoordelijk 

voor het nieuwe Program van Uitgangspunten, om wezenlijk nieuwe stellingen 

te betrekken en nieuwe perspectieven te bieden (voor de samenleving, de poli

tiek en de beweging). De keuze voor de inhoud, en inhoudelijke vernieuwing, 

kreeg in die bijeenkomst een beslissende impuls. 

Vier jaar later zaten we weer in een abdij, nu die van Heeswijk, en daar was de 

vraag aan de orde, waarom vier jaar oppositie alleen maar verlies had opgele

verd. Marnix van Rij begint in zijn Duizend dagen in de landspolitiek met die ingrij-

37 

z 
C'l 



'" » 
z 
'" 
z 

" 

'Oudere partijgeno

ten zullen zich nog 

die gigantische ver

ldezingsoverwin

ning van de KVP 

herinneren - na 

het succesvolle pre

mierschap van De 

Quay - 1963. en hoe 

in zes weken tijd (!) 

dat mandaat volle

dig verspeeld werd.' 

pende bijeenkomst. Hij beschouwde die bezinning als een startschot voor een 

vernieuwingsagenda. De afWijzing van deze goedbedoelde. maar zelfgeselecteer

de denktank door sommige andere geledingen in de partij bevatte echter al de 

kiemen van latere conflicten. 

Anno 2002 is er alle aanleiding voor een nieuwe bezinning. Nu over de vraag. 

hoe we het onverwachte mandaat kunnen vasthouden. vooral van die grote 

groep jonge kiezers. 

Daarbij is er alle aanleiding voor een discussie over de lessen en risico's van het 

laatste halfjaar. Kunnen we het nieuwe vertrouwen omzetten in een duurzame 

band met het electoraat? Dit niet alleen ten faveure van onze partij, maar vooral 

om de centrale vragen van het eerste kwart van deze eeuw ook adequaat te be

antwoorden. Dat zijn nadrukkelijk andere vragen dan die aandacht vroegen in 

een groot deel van de twintigste eeuw. Zo dikwijls hebben we vooral binnenska

mers de klacht van Amitai Etzioni herhaald, dat het politieke debat van onze 

dagen gevoerd wordt in het frame van de negentiende en twintigste eeuw; dat de 

bepalende keuzes van onze eeuw, die niet op de as kapitaal-arbeid liggen, zo wei

nig aan bod komen. 

Naast de inhoudelijke dimensie gaat het om een antwoord op de vraag hoe de 

politiek weer onderdeel kan worden van het normale maatschappelijke proces 

en politieke bewegingen weer uitdrukkingen kunnen worden van bredere maat

schappelijke en geestelijke bewegingen, zoals ze dat ooit als uitdrukking van de 

emancipatiestrijd waren. 

Laten we het niet ontkennen: de avond van 15 m.ei gaf gemengde gevoelens.Er 

was de blijde verrassing, en ook iets van beloning, vergoeding; er werd iets weg

genomen van de verbazing en soms lichte irritatie van acht jaar Paars, waarbij 

sommige partijen wel heel gemakkelijk leken te worden beloond voor meedei

nen op goed economisch tij. Maar daarnaast was en is er onzekerheid over hoe 

duurzaam het nieuwe mandaat zal zijn en hoe ermee om te gaan. Oudere partij

genoten zullen zich nog die gigantische verkiezingsoverwinning van de KVP her

inneren - na het succesvolle premierschap van De Quay - 1963, en hoe in zes 

weken tijd (!) dat mandaat volledig verspeeld werd. De hybris en de verkiezings

roes van toen werden het begin van een neergaande spiraal van twee decennia. 

Daarom is het buitengewoon verstandig, dat bescheidenheid en openheid nu 

kernwoorden zijn. Maar voor het herstel van een duurzame relatie van de chris

ten-democratie met een breed gedeelte van onze maatschappij, beter gezegd 

voor het werkelijk aangrijpen bij de signalen van het laatste half jaar, is aller

eerst een nieuwe vraagstelling nodig. Lubbers had het jaren geleden al over het 

kanaliseren van de onderhuidse onvrede en woede soms van de bevolking tegen 

een politiek die niet in staat is problemen op te lossen. Een politieke vraagstel-
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ling, die dus aansluit bij de dilemma's van heel de samenleving. Maar dat is niet 

genoeg. Vragen uit de samenleving worden niet geëndosseerd aan de politiek en 

dus vooral aan de overheid. De oplossingen zijn taken en verantwoordelijkheden 

van de gehele samenleving. Daarbij moet niet vergeten worden de, naast over

heid en samenleving, derde factor: het individu. De relevantie van het noodzake

lijke nieuwe maatschappelijke debat zal beperkt zijn als dat weigert onder ogen 

te zien wat de consequenties dienen te zijn voor individuele gedragspatronen en 

individuele waardetoerusting. Het kan niet zo zijn dat dit debat nu met het CDA 

in de regering ontweken wordt - omdat de overheid niet zou mogen moraliseren 

_ terwijl in het eerste kabinet Kok dit thema nota bene wel nog regelmatig werd 

aangeroerd. 

Tenslotte zal het mandaat van 15 mei zich kunnen verduurzamen en verdiepen, 

als onze politieke beweging vanuit die discussie en reflectie medespelers weet te 

rekruteren. In een tijdperk van 'Politikverdrossenheit' heeft een politieke partij een 

nieuwe functie, die voor haar eigen toekomst en voor de kwaliteit van politiek 

en bestuur wezenlijk is: te kunnen beschikken over een grote en diepe kweekvij

ver van politiek én maatschappelijk talent. Daarbij gaat het nu juist om repre

sentanten vanuit de samenleving en met wortels in die samenleving, en niet om 

meespringers op the bandwagon of toevallig passerende invulIers van ontbreken

de technische expertise. 

Vijf centrale vragen 

Het boek Anders en beter van Jan Peter Balkenende zou een uitstekend uitgangs

punt vormen voor het door mij hier bepleite nadere beraad. De daar aangesne

den thema's en invalshoeken verdienen het vastgehouden te worden tot ver over 

de verkiezingstijd heen. Dit gezegd zijnde, zou het politieke discours op drie 

manieren uit zijn huidige frame getrokken dienen te worden: 

1. Het beraad moet op de lange termijn gericht zijn op de fundamentele vragen 

van onze samenleving in het eerste kwart van deze eeuw, dus ook uit de actu

aliteit getrokken en uit de afrekening met Paars. 

2. Het beraad moet over de nieuwe assen gaan van politieke tegenstellingen, dus 

over veel meer dan de identificatie van links-rechts met arbeid en kapitaal. 

Zoals de dijkversterking eeuwenlang een politiek strijdpunt was, zo was dat in 

de vorige eeuw de spanning kapitaal-arbeid: maar zoals sterke dijken belang

rijk blijven, zo ook een juiste verhouding kapitaal-arbeid. Het centrale maat

schappelijke discours gaat nu echter over iets anders. 
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3. Het beraad moet, zoals boven gezegd, een debat zijn van de hele maatschap

pij, over de hele maatschappij, nadrukkelijk inclusief de individuele verant

woordelijkheid. 

Volgens deze lijnen zouden vijf vragen aan de orde moeten worden gesteld: Wat 

voor soort Europese samenleving? Wat voor soort Nederlandse samenleving? 

Voor wat voor soort cultuur opteren we? Wat voor soort economisch herstel wil

len we? Voor welke globalisering kiezen we? Het stellen van deze vragen impli

ceert onmiddellijk dat zij het oplossingsvermogen van de politiek te boven en te 

buiten gaan. Alleen die drievoudige aanpak van overheid, samenleving, individu 

kan hier die nieuwe aanpak verzekeren. 

Ik doe per vraag suggesties welke thema's urgent zijn. 

Wat voor soort Europese samenleving? 

De eerste vraag is: wat voor soort Europese samenleving willen wij eigenlijk na

streven? Deze is in deze kolommen gesteld, lang voor Fortuyn en lang voor in 

Duitsland het debat over de 'Leitkultur' begon. Dit is de centrale vraag van een 

nieuwe generatie. Onverlet ruimte voor nationale antwoorden gaat het in 

Europa op dit moment overal precies om vragen die tot deze hoofdvraag te her

leiden zijn: Moeten wij het interne veiligheidsvraagstuk anders oplossen dan 

door middel van meer blauwen meer gevangenissen? Hoe vinden wij een eigen 

evenwicht tussen vrijheid en veiligheid, privacy en controle? Hoe gaan we om 

met de nieuwe demografische uitdagingen, anders dan door een royaler immi

gratiebeleid? Hoe gaan we om met die grote behoefte aan lokale herkenbaarheid 

en vertrouwdheid - zich thuis voelen - aan de ene kant en de noodzaak tot een 

kosmopolitische weerbaarheid aan de andere kant? Hoe creëren we de condities 

voor een sociaal-economische orde, die toekomstgericht en toekomstvast is, en 

waarin de waarde van de onderneming anders wordt bepaald dan door de beurs

koers? Hoe zorgen we voor een publieke ruimte, die van ons allen en gecivili

seerd is, en zonder de scherpe demarcatielijnen met het private domein? Hoe 

verzekeren we, dat enerzijds de scheiding kerk-staat overeind blijft, maar ander

zijds erkend blijft worden dat én de waardetoerusting van kerken én hun publie

ke functie een groot goed is? Hoe garanderen we, dat respect voor de vrouw een 

acquis is, dat een compromis loze maatschappelijke vertaling verdient? En uiter

aard: hoe vertalen we de trots op onze geestelijke wortels - jodendom, christen

dom, humanisme - in een cultureel-maatschappelijk beleid, dat niet uitsluitend 

verkrampt defensief is, maar wel de eigen, historisch gefundeerde, identiteit van 

Europa respecteert? 

De opdracht die hier voor ons ligt is de verzoening van dynamische globalisering 

en immigratie met het behoud van een Europese identiteit. 
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Wat voor soort Nederlandse samenleving? 

Er zijn aspecten, die weliswaar in heel Europa spelen, maar toch in Nederland 

een bijzondere actualiteit en betekenis hebben.Het gaat dan in het algemeen om 

de vraag of de Nederlandse maatschappij sneller dan in een aantal andere omlig

gende landen vanzelfsprekend blijft inzetten op verdergaande individualisering. 

Het is wellicht goed te herinneren aan het voornemen uit Nieuwe Wegen, Vaste 

Waarden ons bewust in te zetten om de trends van individualisering, mobiliteit 

en anonimisering tegemoet te treden met een samenvattend beleid voor vernieu

wing van "the fabric of society". 

Het gezinsbeleid is hierbij een centraal agendapunt. Een echt innovatief pro

gramma om de combinatie van carrière en zorg mogelijk te maken, zal één van 

de belangrijkste instrumenten worden in het vasthouden van het electoraat. Het 

Wetenschappelijk Instituut heeft in de afgelopen jaren - meer dan anderen in 

de politiek - grote aandacht aan dit thema besteed. Het heeft ervan blijk gege

ven goed te beseffen dat een culturele omslag nodig is, ten aanzien van emanci

patie en de rol van de mannen, ten aanzien van levensloop beleid en tegen de 

monetarisering van het bestaan. Een ander belangrijk thema is de belangrijke 

rol van activiteiten gedaan door vrijwilligers. Hoe bevorderen we een nieuwe in

stroom van vrijwilligers, nu de traditioneel rekruterende kaders hun werfkracht 

dikwijls hebben verloren? 

Ook van belang is een systematisch programma om de menselijke maat in onze 

samenleving terug te brengen. De realisering van de twee voorgaande doelen zal 

mede afhangen van de mate waarin we in staat zullen zijn de erosie van de auto

nomie bij non-profitorganisaties terug te dringen. In de januariconferentie van 

Socires en de VU kwam nog eens scherp naar voren hoe die schaalvergroting, 

veralgemenisering en technologisering van de non-profitvoorzieningen geleid 

heeft tot een herstatelijking ervan. En dat was een proces, dat allang voor Paars 

is begonnen en dat dus eveneens veel meer vraagt dan alleen een politieke aan

pak. 
mobiliteit en anon- Voor ons land komt ook aan de orde het afscheid van Thorbecke in de opzet van 

imisering tegemoet het openbaar bestuur. De vraag hoe een hernieuwde gewestelijke samenwerking 

te treden met een en misschien identiteit zowel ruimte schept voor een krachtig lokaal bestuur 

een samenvattend met behoud van de historische cohesie en toch een voorziening voor bovenpro-

beleid voor vernieu- vinciale problemen en grensoverschrijdende en Europa rakende samenwerkings-

wing van "the fa- vormen. Bepalend voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving is ook een 

bricofsociet)l'.' herijking van de verhouding tussen marktgerelateerde beroepen en die welke 

niet afhankelijk zijn van private partijen. En tenslotte zal in een klein land als 

Nederland, met zijn specifieke ruimtelijke en natuurproblematiek, in de komen

de jaren steeds sterker gaan spelen de vraag hoe de behoefte aan collectieve goe-
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deren (natuurschoon bijvoorbeeld) vertaald kan worden in individuele vergoe

dingen. 

De balans opmakend gaat het in Nederland de komende tijd in wezen om de ver

zoening van individualiteit en gemeenschap. 

Voor wat voor soort cultuur opteren we? 

Valt er eigenlijk te kiezen voor een cultuur? Komen culturele ontwikkelingen 

niet over ons heen als natuurverschijnselen? Het was Kardinaal Daneels, die 

krachtig stelling nam tegen een dergelijke deterministische visie, in het debat 

over de euthanasie. De aanneming van het verstrekkende wetsontwerp in België 

was een breuk met de gangbare cultuur, zo verklaarde hij. De Kardinaal lichtte 

dat niet toe in gangbare termen van moraliteit, maar met verwijzing naar de 

plaats van het lijden, het onvolmaakte, de zorg en naar wat echte kwaliteit van 

leven bepaalt. We kunnen onze eventuele schroom overwinnen door nog naar 

andere landen te kijken. De voorvorige Noorse regering, onder christen-democra

tische leiding, startte een nationaal debat over de plaats van - gedeelde - waar

den en normen in een samenleving. Zij stelde daartoe zelfs een staatscommissie 

in. En in de Bondsrepubliek loopt al maanden een indringende discussie over de 

vraag of een gedeelde ethiek mogelijk is zonder gezamenlijke wortels van reli

giositeit. 

Ik ben ervan overtuigd dat een van de grote vraagstukken de komende decennia 

wordt hoe in een grotendeels geseculariseerde samenleving bij de politieke 

'oplossing' van een aantal ethische vraagstukken nog überhaupt andere dan pro

cedurele normen (zoals zorgvuldigheid) nog mogelijk zullen zijn. "Zolang daar 

nog geen behoefte aan bestaat", was de laatste dam in het debat bij het homohu

welijk, toen het ging over wettelijke goedkeuring van de polygamie. Daarmee is 

niet gezegd, dat onze cultuur "waardeloos" is geworden. 

Integendeel, we zien de opkomst van een duidelijk nieuw waarde- en normbesef. 

Denk aan mensenrechten, in drie generaties ervan al; aan het krachtiger verzet 

tegen kinderporno; aan de erkenning van de mogelijkheid en strafbaarheid van 

verkrachting binnen het huwelijk; aan respect voor milieu en bescherming van 

dieren. Dat zijn grote verworvenheden, de meeste van de laatste vijftig jaar. Maar 

het curieuze is, dat die dikwijls tegenover de "oude" moraal gesteld worden of 

dat hele nieuwe terreinen braak blijven liggen. Wat de laatste categorie betreft 

Hoe kan het toch dat geestelijke mishandeling van medemensen met dikwijls 

bewust onzorgvuldige berichtgeving is toegestaan? Waarom blijft het debat over 

media en ethiek zo zonder gevolgen? Als iets tekenend is voor de richting van de 

cultuur, dan is het de ontwikkeling van de technologie. Maar volgens welke nor

men, allocatiemechanismen, op basis van welk mens- en maatschappijbeeld? De 
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discussie over medisch-ethische vragen zal in de komende jaren geweldig veel 

aandacht gaan vragen. of moeten gaan vragen. Andere onderwerpen zijn ge

noemd: de plaats van het gezin. de plaats van de publieke ruimte. de publieke 

dimensie van de godsdienst. Ik bespeur een grote behoefte aan een nieuw cul

tuurdebat. dat van de overheid voorwaarden vraagt, van de samenleving com

municatie en stimulering en van de individuen toerusting en verdieping. 

Onze cultuur heeft gezamenlijke oriënteringspunten, gedeelde waarden, symbo

lische vertalingen ervan en normhandhaving nodig: ten aanzien van grote en 

kleine zaken; of het nu gaat om de vraag of embryo's geschapen mogen worden 

voor onderzoek of om de reductie van straatlawaai. Telkens opnieuw stuiten in 

de westelijke wereld oproepen tot het op zijn minst indringend ter discussie stel

len van deze thema's op ridiculisering en op verwijten van moralisering. Daarbij 

wordt dan iedere keer een beroep gedaan op de autonomie van de mens inzake 

morele en ethische aangelegenheden. Die autonomie is een groot goed, maar er 

moet een verzoening plaats vinden met de acceptatie en deling van gezamenlij

ke waarden. 

Wat voor economisch bestel willen we? 

De geringere politieke relevantie van de tegenstelling kapitaal-arbeid betekent 

geenszins het einde van het politieke dispuut over de vormgeving van de econo

mie. Ik noem een aantal dringende vraagstukken. 

Zeker is dat we in de komende jaren zullen aanlopen tegen de onontkoombaar

heid om - in welke coalitie dan ook - in ieder geval groei en milieu beslag te ver

zoenen; om de technologische ontwikkeling te herkoppelen aan collectieve doel

stellingen in plaats van aan de consumentistische alleen; om een evenwicht te 

scheppen tussen het beroep vanuit de markt en dat vanuit de gemeenschap om 

een belastingstelsel in te voeren, dat arbeid meer beloont en de consumptie 

meer belast. 

Hierboven werd al aangestipt de noodzaak een antwoord te vinden op de wetma

tigheid dat de collectieve sector enerzijds bij welvaart de almaar stijgende markt

lonen in de private sector onmogelijk kan volgen en anderzijds bij een dalende 

conjunctuur er weer op die sector bezuinigd moet worden in het kader van de 

algemene noodzaak de tering naar de nering te zetten. Maar het belangrijkste 

thema zal toch betreffen de inrichting van ons economisch bestel. Is er een alter

natiefvoor de exclusieve oriëntatie van ondernemingen op de beurs? Is er een 

alternatief voor toenemende arbeidsflexibilisering? Is er een alternatief voor het 

aantrekken van talent door middel van exorbitante financiële prikkels? Kan een 

onderneming een meervoudige maatschappelijke legitimatie verkrijgen en ook 

deel uitmaken van een leefgemeenschap? Kan een economische orde ruimte 
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laten voor afspraken, coöperatieve bindingen, adempauzes, zonder dat onmid

dellijk van kartelvorming of blokkeren van de vrije markt gesproken wordt? 

Kunnen, zeker als het om milieuvraagstukken gaat, publiekrechtelijke bedrijfsor

ganisaties een nieuwe duiding krijgen, evenals vormen van algemeen verbin

dend verklaring, van convenanten, van vrijwillige keurmerken? En kunnen we -

in ieder geval op Europees niveau - een verdergaand beleid ontwikkelen ten aan

zien van de internalisering van milieukosten? En 'last but not least': kan een eco

nomisch beleid ontwikkeld worden dat sparen en soberheid stimuleert met 

behoud van economische groei? Die combinatie was enkele eeuwen een wezens

kenmerk van ons volle Pas recentelijk lijkt daar een breuk in gekomen te zijn. In 

de komende kwart eeuw moet blijken of een terugkeer naar die sfeer en inzet 

mogelijk is. 

Wat betreft het economisch bestel van de toekomst gaat het in de komende 

jaren om de verzoening van welvaart en groei met milieubeslag en toekomstge

richtheid. 

Voor welke globalisering kiezen we? 

Het centrale ijkpunt voor elke politieke benadering wordt de komende jaren: 

laten wij het globaliseringsproces als een natuurgebeuren over ons heen gaan? 

Of zijn wij ervan overtuigd - ook al erkennen we dat mondialisering in allerlei 

domeinen van ons bestaan onvermijdelijk is - dat wij daar zelf ook richting en 

normering aan kunnen geven? Elf september heeft onderstreept, dat de globali

sering door velen ervaren wordt als politiek imperialistisch, economisch margi

naliserend, en cultureel secularistisch en hedonistisch. En ondanks de zegenin

gen, die de globalisering aan miljarden medemensen heeft gebracht, is het tijd 

voor een indringende bezinning over het antwoord dat wij daarop willen geven, 

vanuit onze eigen samenlevingen; vanuit de samenlevingen van hen, die nog 

geen belang, laat staan zeggenschap over dat proces hebben, en vanuit de we

reldgemeenschap. 

In het eerste geval gaat het om behoud van identiteiten en het vermogen tot ver

dediging tegen extreme kwetsbaarheden. In het tweede geval gaat het om het 

creëren van participatie, het opheffen van de armoede en het geven van een 

stem bij mondiale besluitvorming. In het derde geval gaat het om de uitbouw 

van structuren van stabiliteit (financiële architectuur) van rechtvaardigheid, vei

ligheid, 'good global governance' en democratische participatie. De recente voor

stellen van realisten als CamdessllS en Ruding, in naam van de Europese bis

schoppenconferentie, moeten opgepakt worden als een belangrijke stap op deze 

route. Een christen-democratie, die daarop durft in te zetten, bewijst dat zij niet 

in categorieën van links en rechts, conservatief of progressief te vatten is. Maar 
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ook hier blijkt weer de noodzaak van een nieuwe cultuurpolitiek, een nieuwe 

fundering en vormgeving van onze internationale solidariteit en het opbouwen 

van nieuwe allianties om het multilateralisme een verdere institutionele verta

ling te geven. De vijfde verzoening die in de politiek van de komende decennia 

noodzakelijk is, is die tussen eigenheid, een eigen bestaan, het vermogen om 

naar eigen inzichten het bestaan in te richten en de globalisering. 

Herstel van het aanzien van de politiel< 

Natuurlijk: transparantie is belangrijk, en het uitstralen, dat we vanuit het volk 

en niet naar het volk politiek bedrijven, is hier al de laatste tien jaren bepleit. 

Maar voor het herstel van het aanzien van de politiek is meer nodig: een concep

tualiteit, die perspectieven biedt, toekomstgericht is zonder zweverig te worden; 

een partij cultuur, die werft, collegialiteit en niet competitie als uitgangspunt 

heeft, en principialiteit honoreert in plaats van vervlakt. 

De christen-democratie krijgt een herkansing, als zij tekent voor een cultuurbe

leid, een ecologisch beleid en een economische inzet, die weerbaarheid, alge

meen belang en geloof in normering combineren. Wij moeten niet weglopen 

voor die eigenzinnigheid, ook al past zij niet in links-rechtsschema's, maar in 

een verzoeningsbenadering. Ik heb hierboven geconstateerd dat er in de komen

de decennia verzoening op vijf fronten gewenst is: verzoening tussen identiteit 

en multiculturaliteit; tussen individualiteit en gemeenschap; tussen autonomie 

en gedeelde normen; tussen welvaart en zorg voor de toekomst; tussen globalise-

ring en ordening. 

Deze uitdaging kan alleen worden aangegaan wanneer de politiek weer het sluit

stuk wordt: het verlengde van wat beleefd en nagestreefd wordt in de samenle

ving en wat gevoed wordt door individuele herbezinning en herbronning. 

Er worden in dezer dagen op vele plaatsen twee analytische fouten gemaakt. De 

eerste is, dat er in Europa bijna overal een ruk naar rechts te bespeuren valt;de 

tweede is, dat de wisseling van de wacht bestendigd zou kunnen worden door 

inzet op transparantie en een andere stijl van regeren. 

Er wordt inderdaad op vele plaatsen in Europa een signaal afgegeven van behoef

te aan "andere politiek". Maar dit is iets anders dan een ruk naar rechts. 

Bijvoorbeeld in het Spanje van Aznar zien we dat de Partido Popular haar man

daat gebruikt om het haar ook daar opgedrongen links-rechtsschema te breken. 

In Duitsland kan en wil de christen-democratie niet meer terug van het concept 

van de "Wir-Gesellschaft". In Nederland kreeg op 15 mei het CDA een ongedroom

de kans om niet - op straffe van onherkenbaarheid - mee te liften als juniorpart

ner in een grote coalitie, maar wel om op beeldbepalende wijze leiding te geven 
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aan een nieuwe regering. Die herkansing is vooral een herkansing voor een 

nieuw antwoord op de nieuwe vragen van een nieuwe eeuw. Dat antwoord moet 

gevonden worden in verzoening van conflicterende trends en tegenstellingen op 

tenminste vijf grote maatschappelijke aandachtsvelden; zoals eertijds het man

daat van de christen-democratie zich bevestigde in het alternatief voor de keuze 

tussen voor óf klassenstrijd óf ongebreidelde marktwerking. 

Dat antwoord moet ten tweede gevonden worden in de verzoening van politiek, 

samenleving en individu. En die herkansing moet vertaald worden, nu al, in een 

nieuwe politieke cultuur, waarin principiële georiënteerdheid en voeling met 

heel de samenleving het wint van nastreven van politieke carrière-agenda's. De 

toonzetting van bescheiden, bevlogen en betrouwbaar is goed. Nu nog de verde

re invulling in de overbrugging van de dilemma's; werkelijk inhoud geven aan 

de hier eerder gelanceerde kwalificatie van christen-democratie als beweging 

van de samenleving en tenslotte een 'human resource'-beleid, dat stoelt op roeping 

en overtuiging en niet op carrièrisme of genoegdoening. 

JosJ. A. M. van Gennip is lid van de Eerste Kamer en voorzitter van Socires, denktank over 

Europese Cultuur en Samenleving 

Noten 

1. Waarom het CDA overigens medeverantwoordelijk was geworden voor de ver

storing van de budgettaire discipline vooral in de jaren zestig en zeventig, 

wordt dezer dagen haarfijn uit de doeken gedaan in het nieuwste en uiterst 

lezenswaardige boek van dr. H. Notenboom, De Strijd om de Begroting. 
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Op 30 mei j.l. werd het vorige nummer van Christen Democratische Verkenningen over christen-democratie en 
conservatisme gepresenteerd in aanwezigheid van redactie en adviesraad. Het nummer was gemaakt als 
opmaat voor een conferentie over datzelfde thema. Deze zal in het najaar plaatsvinden ter gelegenheid van 
het afscheid van proJ dr. C.J. Klop van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Op de foto overhandigt 
redactievoorzittcr proJ dr. EM.I!. Hirsch Ballin het eerste exemplaar van het mei nummer aan proJ dr. C.]. 

Klop. 

Na de overhandiging van het meinummer gingen dr. A. j(inneging en drs. A. Oostlelnder in discussie owr de 
vraag oJ de christen-democratische beweging wel oJ niet een conservatieve stroming is. De Sociëteit de Witte 
in Den Haag werd zo de plaats waar j(inneging debuteerde als - overigens onbezoldigd - CDA-ideoloog. 
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[BEZINNING] 

Politieke vrijheid is niet de vrijheid om te 
doen wat we willen, noch om te doen wat de 
wet ons toestaat. Het is het vermogen om te 
doen wat we zouden moeten willen. 

(Montesquieu, De l'esprit des lois, III, 3, in : 

A. Masson (ed.), (Euvres Complètes de 
Montesquieu, vol. IA, Paris 1950, 205). 

Vrijheid van dwang en vrijheid tot zelfontplooi

ing zijn de beide hoge waarden van de Westerse 

cultuur die door de democratie worden nage
streefd: niemands onderdaan te hoeven zijn en 

samen makers en bewakers te kunnen zijn van de 

wetten die het leven ordenen tot vrede en veilig

heid, welvaart en recht. Geen politieke partij, 

geen coalitie van links of rechts zou dat willen 

tegenspreken. Maar het is volgens Montesquieu, 

de grondlegger van de moderne democratie, niet 

genoeg. Vooruitlopend op Kant voegt hij er een 

belangrijke waarde of norm aan toe: er is zoiets 

als het goede, dat we zouden moeten doen, dat 

zich opdringt aan onze vrijheid, eenvoudig omdat 

het goed is en niet omdat wij het zo graag willen. 

Precies dat te kunnen doen, omdat het moet, om

dat het de moeite waard is om gedaan te worden, 
is de ware politieke vrijheid. Mensen die voor 

elkaar zorgen, ook al zouden ze liever wat anders 

doen; politici die verantwoordelijkheid willen dra-

gen voor beslissingen die niet meteen in de smaak 

vallen; vrijwilligers die hun vrije tijd besteden 

aan jeugdwerk, sportclubs en vakanties voor ge
handicapten; artsen die weekendpraktijken draai

en om wachtlijsten weg te werken; kerkmensen 

die gastvrijheid verlenen aan vreemdelingen die 

geen weg meer weten. Vrijheid is: het doen van 

het meer dan noodzakelijke, het doen van het ene 

nodige. Dat is het bindmiddel van een vrije en 

verantwoordelijke samenleving, waarin de burger 

tenslotte veiliger is dan in een staat waarin de 

vrijheid met tal van regels, met sancties en claims 

en tenslotte met alarminstallaties en politiebewa

king moet worden gegarandeerd. 

Anton Houtepen 
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Ter introductie Uit rapporten van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en publica

ties van het Wetenschappelijk Instituut van de afgelopen jaren blijkt dat in Nederland de 

bureaucratie een enorme hindermacht is geworden. Maatschappelijke organisaties zijn 

verworden tot uitvoeringsorganisaties van de overheid. Ze zitten vastgeketend in een 

web van overheidsregels. Tekenend is dat lange tijd sectoren als onderwijs en zorg als 

'publieke sector' werden aangeduid, terwijl nu het private en particulier- initiatief-ach

tige ervan wordt herontdekt. Vaak zijn de ketens, waarmee maatschappelijke sectoren 

aan de overheid gebonden zijn, ontstaan vanuit de noodzaak de kosten te beheersen, 

en voltrok zich een zichzelf versterkend proces van toenemende regulering. Niet 

alleen het CDA heeft de analyse, dat de overheid tegenwoordig vaker als onderdeel 

van het probleem dan als onderdeel van de oplossing wordt gezien. Die diagnose is 

ook wel bij andere partijen te vinden. 

Ook burgers ervaren de overheidsbemoeienis steeds vaker als paternalistisch. Zoals 

aangegeven in het rapport Nieuwe en sociale wegen van het Wetenschappelijk 

Instituut heeft dit te maken met belangrijke maatschappelijke veranderingen in de 

samenleving. Nederland is welvarender geworden en het opleidingspeil is indruk

wekkend gestegen. Mensen zijn steeds vaker uit op zelfbeschikking en hebben veel 

private koopkracht, maar mogen dat niet uitgeven aan dingen die zij heel belang

rijk vinden. Zoals het onderwijs van hun kinderen of dringende medische hulp. 

De Nederlandse burger is de afgelopen jaren steeds meer een consument gewor

den: op de markt kunnen velen kopen wat zij willen, maar bij essentiële voor

zieningen als zorg en onderwijs stuiten ze op grote beperkingen. Bijbetalen om 

eerder geholpen te worden (privé-klinieken), of om te zorgen dat de school 

genoeg en goede leraren krijgt: dat mag niet. Scholen en zorginstellingen die 

willen inspelen op de veranderde situatie zijn aan handen en voeten gebon-

den aan regels. Vaak worden de verboden uitgevaardigd met een beroep op de 

solidariteit. Wie echter goed kijkt, ziet dat de overheid de solidariteit al niet 

meer goed kan waarborgen. Rijke patiënten reizen af naar het buitenland, 

mindervermogenden staan op de wachtlijst; welgestelde hoogopgeleide 

ouders zorgen wel dat hun kind op een goede school komt, kinderen van 

lager opgeleide en/of allochtone ouders komen vaker terecht op zwarte 

scholen. 

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat we op een belangrijk 

kruispunt staan. Het CDA heeft zich al enkele jaren geleden als één van 

de eerste politieke partijen uitgesproken voor ontbureaucratisering en 

meer "vraagsturing" . De gebruiker en direct betrokkenen moeten veel 

meer aan het stuur zitten, de overheid veel minder. Kortom: 'ontkete

ning door vraagsturing'. Instrumenten die hierbij horen zijn het per

soonsgebonden budget, vouchers, 'rugzakjes' en dergelijke. Afte meten 

aan de verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen, 
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de Verkenningen van het oude kabinet en het Strategisch Akkoord van het nieuwe 

kabinet en rapporten van allerlei adviesorganen zal deze trend zich doorzetten 

in de komende jaren. In de sector volksgezondheid lijkt de consensus over het 

inslaan van deze weg inmiddels tot stand gekomen. Het is echter nog steeds 

onzeker of het kabinet en de politieke partijen ook werkelijk zullen doorzet-

ten (zie onder andere Scheerder en Smit in dit nummer). Er zijn vele obstakels 

en belangen te overwinnen. 

Het CDA heeft de ontwikkelingen richting ontketening en vraagsturing vaak 

actief ondersteund op basis van klassieke ideologische beginselen als subsi

diariteit en soevereiniteit in eigen kring ('de verantwoordelijke samenle

ving'). Op basis van de uitgebreide discussies in eigen kring de afgelopen 

jaren zijn inmiddels de contouren geschetst van oplossingen die het best 

in de eigen ideologische lijnen passen. Het CDA is er niet op uit om de 

maatschappelijke organisaties die publieke doelen behartigen vrij te 

geven aan de markt. Voor het CDA is vraagsturing niet een 'neo-liberale' 

oplossing. Er is een aantal veiligheidspallen aangebracht. 

Ten eerste moeten de maatschappelijke organisaties zich van uitvoe

ringsorganisaties van de overheid (met de blik naar boven) tot 'maat

schappelijke ondernemingen' ontwikkelen. De uitwerking van dat begrip is 

de afgelopen jaren ter hand genomen in verschillende nummers van 

Christen Democratische Verkenningen en heeft geleid tot interessante dis

cussies buiten het CDA, waaronder verschillende recente publicaties 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Noch markt, noch staat. De 

Nederlandse non-profit sector in vergelijkend perspectief, 2001 en Particulier 

initiatief en publiek belang. Beschouwingen over de aard en toekomst van de 

Nederlandse non-profit sector, 2002). 

En andere veiligheidspal is dat de financiële solidariteit op een orden

telijke manier moet worden geregeld. Het is dringend noodzakelijk 

dat dit op een andere manier dan tot nog toe wordt georganiseerd 

omdat veel van de geïnstitutionaliseerde vormen van solidariteit 

evidente nadelen hebben. Soms leiden ze juist tot precies het 

omgekeerde van solidariteit, te weten: het aan de kant zetten 

van mensen (waarvan de WAO een goed voorbeeld is) of nemen 

ze elke prikkel weg om aan het werk te gaan (de 'armoedeval-

len' in verschillende subsidieregelingen). Om het laatste pro-

bleem aan te pakken zijn in verschillende WI-rapporten 

heffingskortingen voorgesteld. 

Het CDA heeft dus een redelijk beeld van welke kant het op 

moet met de vraagsturing. Dit neemt niet weg dat de concre

tisering slechts nog maar op een paar terreinen is uitge-
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werkt en dat er nog veel denkwerk te verrichten valt. Er moeten een aantal vra

gen beantwoord worden zoals: hoever moet, mag en kan ontketening gaan? Hoe 

krijgt vraagsturing op verschillende terreinen gezicht zonder te vervallen in 

commercialisering, in een gebrekkige solidariteit? Wat betekent vraagsturing 

voor de aanbieders en de positie van de professional? Welke rol van de over

heid past daarbij? Gaat het hier niet om de zoveelste mode, die veel geld gaat 

kosten, maar averechts zal blijken te werken? Uitdieping en doordenking van 

de implicaties van de doelstelling om de maatschappelijke sector te ontkete

nen door middel van vraagfinanciering is het doel van het nazomernummer 

2002. 

Aan dit themanummer heeft een keur aan deskundige auteurs meege

werkt. Naar goed gebruik hebben denkers en doeners vanuit verschillende 

politieke hoek zich gebogen over vragen zoals hiervoor gesteld. Op deze 

wijze hebben wij getracht een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de 

gevolgen, risico's en uitdagingen die met ontketening op basis van vraag

sturing gegeven zijn ... 

Dit themanummer van Christen Democratische Verkenningen kenmerkt 

zich niet alleen door diversiteit van de bijdragen in termen van politie

ke voorkeur. Er is bewust gekozen om de vraagstelling vanuit verschil

lende maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, zorg, huisvesting, 

media en kunst en cultuur te lijf te gaan. Ook dit heeft als vanzelf 

voor een variëteit aan bijdragen gezorgd. 

Het aardige daarbij is wel dat veel bijdragen expliciet ingaan op de 

vraag naar de mogelijkheid van inbedding van vraagsturing in vor

men van gelegitimeerd maatschappelijk ondernemerschap. 

Een van de doelstellingen van een christen-democratische oriëntatie 

op vraagsturing is nu juist te kijken in hoeverre dat kan. Van 

Leeuwens artikel in deze bundel laat zich in dit verband lezen als 

een agenda-zettende poging om vraagsturing en herstel van maat

schappelijke hechting in vormen van democratische verantwoor

ding te laten samengaan. De visie op vraagsturing en maatschap

pelijk ondernemerschap komt ook aan bod in bijdragen van twee 

koepelorganisaties vanuit de zorg (NVZ en Arcares) Ook voor kri

tische geluiden over de begaanbaarheid van de derde weg van 

het maatschappelijk ondernemerschap is ruimte. Is er werke-

lijk sprake van een begaanbare route tussen overheidsfalen en 

marktfalen? Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Van der Schaar 

over de rol van de woningcorporaties, direct voorgaand aan 

het pleidooi van Van Leeuwen uit dezelfde sector. 
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De bundel bestaat uit 4 delen. Het eerste deel biedt een uitgebreide plaatsbepaling, 

doordenking en verdieping van het thema. Zo plaatst de econoom Bovenberg in 

zijn openingsbijdrage vraagsturing binnen het christen-democratische gedachte

goed en formuleert hij een daarbij passende uitdagende agenda voor de toe

komst. In een daaropvolgend artikel waarschuwen Swierstra en Tonkens voor 

het al te kritiekloos omarmen van vraagsturing door de politiek. Zij wijzen op 

de gevaren van wat zij 'klakkeloze keuzevrijheid' noemen. Verder snijdt dit 

artikel een vraag aan die in de loop van het boek op verschillende plaatsen 

zal terugkeren, namelijk in hoeverre vraagsturing niet juist de maatschappe

lijke betrokkenheid uitholt door te veel op concurrentieprincipes te sturen. 

Dekker en De Hart (SCP) borduren bijvoorbeeld in zekere zin voort op die 

vraag. En ook de bijdrage van de Waal over maatschappelijk ondernemer-

schap kunnen wij onder andere zien als een antwoord op die vraag. 

Uiteraard valt er veelmeer over de genoemde bijdragen te zeggen en zijn 

er meer invalshoeken denkbaar. Wij laten dit graag in vertrouwen aan de 

ontdekkingstocht van de lezer over. Dit geldt ook voor de interviews met 

Winsemius en Pennekamp uit dit deel van de bundel. 

In het tweede deel bekijken we per sector de stand van zaken met betrek

king tot vraagsturing. Wat moetlkan er nog gebeuren in de verschillen

de sectoren, zoals onderwijs, zorg, huisvesting, media, kunst en cul

tuur? Wat zijn bijvoorbeeld de uitdagingen waar het onderwijs voor 

staat? Hoe kan de kwaliteit, de keuzevrijheid, concurrentiekracht, 

flexibiliteit van het onderwijs worden vergroot? Kan vraag sturing 

hierbij een rol spelen? De Vijlder geeft een plaatsbepaling van de 

veranderingen en vraagstukken in internationaal perspectief. 

Dijkstra komt met een kritische analyse over de potenties van 

vraagsturing in het funderend onderwijs. Uit de bijdragen van 

Jongbloed en Van Rooy blijkt geen groot enthousiasme voor het 

idee van vraagfinanciering in het hoger onderwijs door middel 

van vouchers. Wel worden andere wijzen van vraagsturing 

bepleit. 

In vervolg op een eerder themanummer van het 

Wetenschappelijk Insituut, Goede zorg ontketenen (2000) worden 

er ook vragen gesteld over de implementatie van ontketening 

door vraagsturing in de zorgsector. Betekent vraagsturing 

gewoon niet meer geld in de zorg?, zo vraagt Rompa zich in 

haar bijdrage onder andere af. Zal er wel wat gaan veranderen 

of blijven collectieve uitgavenkaders de visie bepalen? 

(Scheerder). Is er wel vertrouwen om los te laten en daadwer

kelijk vernieuwend ondernemerschap toe te laten en hoe 
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zou dat dan kunnen? (Smit) Wat betekent de beoogde ontvoogding van de AWBZ 

nu precies en wat is daar voor nodig (Etty)? En hoe zijn de ervaringen van men

sen met persoonsgebonden budgetten (Van der Pas)? Ook geeft Van der Plank 

van de NVZ in deze sectie zijn visie op maatschappelijk ondernemerschap. 

Verder in het nummer reacties uit de omroepwereld van Klop en Slangen op 

de implicaties van een onorthodox voorstel voor vraagfinanciering van Klink. 

De beschouwingen per maatschappelijke sector worden afgesloten met prik

kelende essays van Klamer en Van den Broek over de (on)mogelijkheden van 

vraagsturing op het terrein van de kunsten en het cultuurbeleid. 

In het derde deel van dit nummer staan bijdragen opgenomen van de 

Stichting DoTank. Deze stichting heeft ideeën over de wijze waarop de ontke

tening van maatschappelijke sectoren ter hand genomen kan worden. Ook 

wil zij het publiek debat over ontketening en de kwaliteit van de publieke 

(of maatschappelijke) dienstverlening stimuleren. Ter toelichting van dit 

initiatief is hun 'ontketeningsmanifest' opgenomen en een interview 

met oprichter Luttik. 

Het vierde deel bevat een slotdiscussie. Wat heeft de doordenking van 

het thema opgeleverd? Wat betekent ontketening door vraagsturing 

binnen het christen-democratische gedachtegoed? Hoe staat het met 

de toepasbaarheid op verschillende beleidsterreinen? Welke vragen 

liggen nog open? 

Duidelijk is dat vraagsturing, wat het CDA betreft, niet een panacee 

is voor allerlei problemen en dat het zelfbeschikkingsrecht van bur

gers niet ongebreideld te gelde kan worden gemaakt. Wel is vraag

sturing een 'breekijzer voor humanisering', zoals het door Nancy 

Dankers in het slotgesprek treffend onder woorden is gebracht. 

Wij hopen dat op basis van de bijdragen aan dit themanummer 

ten minste zicht geboden wordt op de belangrijkste voorwaarden 

voor succesvolle vraagsturing en dat de artikelen per maatschap

pelijke sector een beeld schetsen van de risico's en dilemma's 

die met de invoering van vraagsturing gepaard gaan. Uiteraard 

hopen wij ook dat dit nummer voldoende aanknopingspunten 

biedt voor een verder in gang zetten van nieuw particulier ini

tiatief en maatschappelijke ondernemerszin. 

De kernredactie van dit nummer bestond uit Thijs Jansen en 

Jan Prij. De klankbordgroep werd gevormd door EvertJan Van 

Asselt, Guusje Dolsma, Frank van den Heuvel en Ab Klink. 

Cl 
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Wij willen met name de auteurs bedanken voor de enthousiaste wijze waarop zij 

zich tot een nadere uitdieping van de thematiek geroepen wisten. Zonder hun 

door wet noch markt gedicteerde bijdragen was dit nummer niet meer dan een 

lege huls geworden. 

Thijs Jansen en Jan Prij 

9 

-z 
'" 
" o 
t;J 

c:: 
(') 
..; 

hO 



-------------------

Samen kijken 



Doelen, motieven 
en gevolgen 



12 

> 
o 

'" 

Het wat, waarom en hoe van 

vraagsturing 
PROF. DR. A.L. BOVENBERG" 

Naast een definitie, geeft de econoom Bovenberg een zorgvuldige afWeging 

van de kansen, dilemma's en budgettaire risico's van vraagsturing. Vraagstu

ring past zijns inziens goed bij het christen-democratische gedachtegoed. Het 

biedt burgers en maatschappelijke instellingen meer eigen verantwoordelijk

heid. Zowel de vraag- als de aanbodzijde worden ontvoogd. De overheid geeft 

enerzijds verantwoordelijkheden terug aan burgers. Anderzijds wordt een pu

blieke kerntaak - het garanderen van de publieke gerechtigheid - door het be

waken van de toegankelijkheid van minimumvoorzieningen op een nieuwe 

manier vormgegeven. De rol van de overheid verandert van producent van 

diensten naar het beschermen van kwetsbare burgers. Bovendien is aantrekke

lijk dat ruimte ontstaat voor een moreel appèl op burgers door kleinschalige, 

inspirerende instellingen met een duidelijke identiteit. 

Economisch gezien vereist een succesvolle invoering van vraagsturing: kost

prijzen, goed toegeruste burgers, transparante informatie, en herverdeling op 

basis van verifieerbare, niet-manipuleerbare indicaties. Omdat niet overal aan 

deze voorwaarden wordt voldaan, kan vraagsturing niet overal in dezelfde ma

te en met dezelfde snelheid worden ingevoerd. Verder - zo waarschuwt 

Bovenberg - is vraagsturing geen panacee voor een aantal fundamentele span

ningsvelden, zoals die tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Er 

zijn ook budgettaire risico's. Niettemin gaat het hier zijns inziens om een uit

dagende agenda voor de toekomst. 

Wat is vraagsturing? 

Bij vraagsturing draagt de overheid een budget over aan burgers in de vorm van 

geld of rechten. Burgers zoeken vervolgens zelf de aanbieder, waarbij concurre

rende aanbieders vrij kunnen toetreden en over een ruime beleidsvrijheid be

schikken om aan de wensen van burgers te voldoen. Door met de voeten te stem

men, oefenen burgers direct invloed uit op de aard en kwaliteit van het aanbod. 

Het budget is in de meeste gevallen vast (genormeerd) en niet afhankelijk van de 

individuele uitgaven aan het betreffende goed. 

Bij aanbodsturing, daarentegen, bepaalt de overheid een meestal gestandaardi

seerd aanbod, vaak op basis van gedetailleerde kwaliteitsvoorschriften die de be

leidsvrijheid van aanbieders aanzienlijk beperken. De directe invloed van de bur

ger op de kwaliteit van de geleverde diensten is daarom klein. Ook is er vaak 
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Tabel l' Spectrum van financieringsvormen 

Aanbodgericht Vraaggericht 

Aanbod- Persoonsvolgend Prijssubsidie Persoonsgebonden budget 

financiering budget 

Voucher Ongebonden 

Vrij besteedbaar 
besteding 

budget? Nee Nee Nee Nee Ja 

Vast bedrag? Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja Ja 

1anspraak in geld? Nee Nee Ja Ja/Nee Ja 

Vrije toetreding van 

aanbieders? Nee Ja Ja Ja Ja 

Voorbeelden Onderdelen van de Funderend en Huursubsidie, Persoonsge- Studiefinan-

zorg, wetenschap- hoger onderwijs hypotheekrente- bonden bud- ciering, kinder-

pelijk onderzoek aftrek, kinderop- get AWBZ, OV- bijslag 

vang studentenjaar-

kaart, HBO-vou-

cher 

Bron: 'Vouchers en persoonsgebonden budgetten', rapportage van de MDW-werkgroep vouchers en persoonsgebonden 

budgetten, Maart 2001. 

'Het essentiële ver

schil tussen vraag

en aanbodsturing 

is niet zozeer aan 

wie de overheid 

middelen verstrekt, 

maar de mate waar

in de overheid aan

bieders reguleert.' 

sprake van gedwongen winkelnering: de burger kan niet kiezen tussen verschil

lende instellingen en ontvangt het gestandaardiseerde aanbod in natura. Niet de 

genieter (het huishouden), maar de financier (de overheid) bepaalt de aard en 

kwaliteit van de geleverde diensten. Alleen via het politieke proces (het stemge

drag) kan de burger daar invloed op uitoefenen. 

Het essentiële verschil tussen vraag- en aanbodsturing is niet zozeer aan wie de 

overheid middelen verstrekt, maar de mate waarin de overheid aanbieders regu

leert. Naarmate de overheid de beleidsvrijheid en toetreding van aanbieders 

minder inperkt, is er sprake van meer vraag- en minder aanbodsturing. 

Aanbieders kunnen zich dan meer richten op de wensen van de burgers in 

plaats van de overheid. Het verschil tussen aanbod- en vraagsturing is gradueel: 

in de praktijk is vaak sprake van mengvormen tussen vraag- en aanbod sturing. 

Zowel het exit-mechanisme (waarbij burgers stemmen met de voeten onder 

vraagsturing) als het vaice-mechanisme (publieke, centrale besturing gebaseerd 

op de politieke democratie bij aanbod sturing) worden benut bij het sturen van 

het aanbod.' Zo stelt de overheid ook bij vraagsturing vaak minimumkwaliteits

eisen om de kwalitatieve toegankelijkheid van essentiële voorzieningen te garan

deren. Verder introduceert de overheid ook bij aanbodsturing vaak enige concur

rentie tussen aanbieders door onderlinge vergelijking van presentaties (benchmar

king). Tabel 1 geeft een overzicht van verschillende mogelijke varianten. Deze ver-
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schillen in de mate van vrijheid van zowel vragers (bij de besteding van het bud

get) als aanbieders (bij de toetreding tot de markt). Deze tabel illustreert de ver

schillende mogelijkheden met voorbeelden uit de praktijk. Zo blijkt dat de 

grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs een belangrijke mate van 

vraagsturing impliceert in het funderend onderwijs. 

Vraag sturing en marktwerldng 

Vraagsturing kan gezien worden als een vorm van marktwerking en deregule

ring. Aanbieders concurreren namelijk om de budgetten van burgers. Verder be

schikken de aanbieders over een redelijk grote mate van beleidsvrijheid om in te 

spelen op de wensen van burgers en kunnen nieuwe aanbieders toetreden als zij 

erin slagen klanten te werven. De burger neemt zo de rol van de overheid over 

bij het sturen van het aanbod. 

Vraagsturing valt echter niet samen met volledig vrije marktwerking. Verschil

lende vormen van marktfalen, zoals een onrechtvaardige verdeling, externe 

ef-fecten en informatie-asymmetrie, nopen tot publieke interventie. Nieuwe 

vormen van regelgeving voorkomen ongewenste bijwerkingen van concurrentie 

en garanderen de toegankelijkheid van voorzieningen. 

Solidariteit 

In de eerste plaats financiert de overheid op grond van verdelingsoverwegingen 

meestal een (deel van het) budget dat de burger kan besteden. Zowel private als 

publieke financiering zijn te verenigen met vraagfinanciering. Solidariteitsover

wegingen kunnen resulteren in differentiatie van budgetten tussen huishou

dens. Kwetsbare burgers (gehandicapten, jongeren uit een achterstandswijk) heb

ben recht op een relatief groot budget. Solidariteit kan verder vragen om regule

ring van aanbieders door een acceptatieplicht, een verbod op premiedifferentia

tie, en vereveningsmechanismen die aanbieders met vooral dure klanten com

penseren. 

Merit goods 

De besteding van het budget is veelal gebonden aan bepaalde goederen en dien

sten. Dit om onderwaardering van zogenaamde merit goods (zoals zorg, scholing, 

kinderopvang, of wonen) tegen te gaan.' Alhoewel vraagsturing de keuzevrijheid 

van burgers vergroot (namelijk tussen verschillende aanbieders), impliceert 

vraagsturing dus niet noodzakelijkerwijs een onbegrensde keuzevrijheid. De bin

ding van het budget aan een bepaalde besteding" kan ook de verdeling van het 

budget binnen het huishouden beïnvloeden, zodat kwetsbare leden van het huis

houden (bijvoorbeeld kinderen) worden beschermd.' De bestedingsbinding van 

het budget kan dus op verschillende motieven gebaseerd zijn: op paternalisti-
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'De ontvoogding 

van de burgers kan 

bijdragen aan een 

revitalisering van 

het verstatelijkte 

maatschappelijke 

middenveld.' 

sche overwegingen, het willen nastreven van positieve externe effecten of solida

riteitsmotieven.6 Een gerelateerde beperking van het persoonsgebonden budget 

is dat het niet vrij verhandelbaar is. Het is bedoeld om bepaalde activiteiten van 

het huishouden mogelijk te maken en kan daarom niet aan andere huishoudens 

worden overgedragen. 

Kwaliteitseisen 
De overheid zal vaak aanvullende kwaliteitseisen stellen aan aanbieders. Dit is 

met name van belang wanneer de vrager de kwaliteit van de geleverde diensten 

niet goed kan beoordelen (informatie-asymmetrie) of bepaalde belangen (externe 

effecten) onvoldoende laat meewegen. Zo zal de overheid moeten controleren of 

de aanbieder het merit good (en niet een ander goed) levert aan de persoon aan 

wie het budget gebonden is. 

Waarom vraagsturing? 

Met vraagsturing komt meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid bij de bur

ger te liggen. Burgers kunnen stemmen met de voeten. Dit stimuleert concurre

rende ondernemers om hun toegenomen beleidsruimte te benutten om recht te 

doen aan de voorkeuren van burgers in plaats van zich primair te richten op ge

detailleerde publieke regelgeving. De ontvoogding van de burgers kan bijdragen 

aan een revitalisering van het verstatelijkte maatschappelijke middenveld. Dit 

geldt met name voor instellingen op de terreinen van zorg, onderwijs en wonen 

die hun oorsprong vinden in particulier initiatief op basis van ideële motieven. 

De sterkere band met de klant versterkt de intrinsieke motivatie van werkne

mers als professionals gebaseerd op normen, waarden en beroepseer.7 De grotere 

ruimte voor experimenten (met bijvoorbeeld nieuwe werkvormen) bevordert bo

vendien creativiteit en ondernemerszin in de (semi-)publieke dienstverlening. 

Vraagsturing biedt verder meer maatwerk in een veelkleurige samenleving, ze

ker bij (semi-)publieke diensten als zorg en onderwijs. Dit zijn diensten waarbij 

waarden, normen, levensbeschouwing en zingevingsvragen een belangrijke rol 

spelen. Juist daar past de overheid terughoudendheid bij inhoudelijke regelge

ving. Verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan een diversiteit van maat

schappelijke organisaties die recht kunnen doen aan pluriforme preferenties in 

een heterogene samenleving. Zo ontstaan herkenbare organisaties met een dui

delijk profiel en een duidelijke organisatiecultuur die burgers en werknemers 

aan zich binden. 
De aanhoudende welvaartsstijging in een vitale particuliere marktsector waar de 

klant koning is, vergroot de eisen van burgers aan de dienstverlening in de ge

zondheidszorg en het onderwijs. De dienstverlening in deze sectoren heeft geen 

gelijke tred kunnen houden met de kwaliteit die men gewend is in de particulie-
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re sector. In plaats van de confectie van een uniform dienstenaanbod is behoefte 

aan maatwerk. De maatschappelijke bovenlaag dreigt zich daarom aan de pu

bliek-gefinancierde systemen te onttrekken, ook al omdat de eisen van de bud

gettaire beheersbaarheid en toegankelijkheid het publieke systeem versjofelen. 

Vraagsturing biedt deze groepen meer waar voor hun geld. 

Vraagsturing draagt ook bij aan de emancipatie van kwetsbare groepen. In plaats 

van dat een paternalistische overheid bepaalt wat goed is, kunnen deze burgers 

zelf kiezen tussen verschillende aanbieders. Verder kan vraagsturing publieke 

middelen beter richten op de huishoudens die de middelen het hardst nodig 

hebben. De vraagfinanciering kan immers worden beperkt tot huishoudens met 

specifieke kenmerken. 

Ook Europese integratie betekent een impuls voor vraagsturing. Met de interna

tionalisering van markten (bijvoorbeeld in het hoger onderwijs) staat het subsi

diëren van een beperkt aantal binnenlandse marktpartijen op gespannen voet 

met het verbod op staatssteun. Vraagsturing kan dan ook een uitvloeisel zijn van 

Europese regelgeving gericht op het creëren van een gelijk speelveld voor bin

nenlandse en buitenlandse aanbieders. Ook Informatie- en Communicatietech

nologie (Ier) bevordert (bijvoorbeeld in het hoger onderwijs) toetreding van 

nieuwe, soms buitenlandse, marktpartijen. Verder verlaagt Ier de kosten van 

productdifferentiatie en individuele, op maat gesneden, transacties. Tenslotte 

vergroot het de mogelijkheden om informatie te verstrekken over aanbieders. 

Dit versterkt de disciplinerende werking van het reputatiemechanisme, zodat 

minder hoeft te worden vertrouwd op strakke overheidsregulering. 

Voorwaarden voor vraagsturing 

Kostprijzen 

Een genormeerd, vast budget dat niet afhangt van de individuele uitgaven aan 

een bepaalde dienst stimuleert de burger om kostenbewust in te kopen. De band 

tussen betalen en genieten is sterk: een keuze voor een relatief dure dienst voelt 

de burger direct in de eigen portemonnee. Dit legt de kosten-baten-, en de prijs

kwaliteitafweging bij de burger. Zo neemt de burger de rol van overheid over in 

het disciplineren van aanbieders en het in de hand houden van de kosten. Het 

grotere kostenbewustzijn van de burger stimuleert de concurrentie tussen aan

bieders. 

Een genormeerd budget onderscheidt zich van een subsidie die (een deel van de) 

uitgaven aan een bepaald goed vergoedt. Zo'n prijssubsidie (zie ook tabel 1) is op 

zijn plaats wanneer ook boven een bepaald minimumniveau positieve externe ef

fecten verbonden zijn aan het gebruik van een bepaald goed. Prijssubsidies be

perken het kostenbewustzijn van de burger waardoor het budgettaire beslag van 

de prijssubsidies kan oplopen: hogere kosten kunnen immers (gedeeltelijk) op de 

c: 
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overheid worden afgewenteld. 
De huursubsidie is een prijssubsidie voor wonen: de huursubsidie stijgt (tot een 

bepaald plafond) met de feitelijke huur. Door de huursubsidie te vervangen door 

een vast persoonsgebonden budget voor wonen vermindert de prikkel om rela

tief duur te wonen. Door tegelijkertijd de fiscale faciliteiten voor de eigen wo

ning te beperken, kunnen de woonsubsidies over de hele linie omlaag. Dit voor

komt dat hogere inkomens de lagere inkomens uit de woningmarkt drukken, 

bevordert de neutraliteit tussen de huur- en de koopsector, en verbetert de toe

gang van jonge gezinnen tot de woningmarkt. 

Toegeruste burgers 
Aan de grotere eigen verantwoordelijkheid voor de burger onder vraagsturing 

hangt een prijskaartje. In de eerste plaats dient elke burger over voldoende infor

matie te beschikken om een goede prijs-kwaliteitsafWeging te kunnen maken. 

Op ondoorzichtige markten met veel productdifferentiatie en complexe produc

ten (bijvoorbeeld de markt voor ziektekostenverzekeringen) is dat niet vanzelf

sprekend, zeker niet voor laaggeschoolden. Vaak zal de burger moeten leren ver

antwoorde, normatieve keuzes te maken: de burger dient te worden toegerust 

om aanbieders effectief tegenspel te bieden en relevante informatie te kunnen 

verwerken. Ook moet de burger eenvoudig over kunnen stappen van de ene aan

bieder naar de andere en goedkoop contracten kunnen sluiten (denk bijvoor

beeld aan de administratieve rompslomp rondom de persoonsgebonden budget

ten in de AWBZ). Vakbonden, consumentenverenigingen, levensbeschouwelijke 

organisaties, en andere bemiddelaars kunnen burgers hierbij helpen door infor

matie en administratieve hulp te verstrekken. Ze kunnen ook zelfregulering 

bevorderen in de vorm van bijvoorbeeld keurmerken en accreditatie. Ook kun

nen collectieve arrangementen, zoals CAO's op bedrijfstakniveau, transactiekos

ten (bijvoorbeeld zoek- en leerkosten) beperken. Dit geldt met name omdat infor

matie nu eenmaal het karakter van een publiek goed heeft. 

Verder kan de overheid een rol spelen bij het bevorderen van de concurrentie 

tussen aanbieders, bijvoorbeeld door het verlagen van drempels om op andere 

aanbieders over te stappen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) zal 

machtsconcentraties aan de aanbodzijde dienen te bestrijden. Dit betreft bijvoor

beeld ziekenhuizen die zich in het afgelopen decennium hebben omgevormd tot 

zorgconglomeraten. In verschillende zorgsegmenten kunnen kleinschalige be

handelcentra de markt helpen openbreken. Specifieke toezichthouders kunnen 

de transitie van aanbod- naar vraagsturing faciliëren. Ook kan de overheid infor

matie ter beschikking stellen of marktpartijen verplichten gestandaardiseerde 

informatie te verstrekken. Bij nieuwe overheidsregulering is terughoudendheid 

geboden. Anders komt de verantwoordelijkheid voor keuzes toch weer bij de 

overheid te liggen.' Vraagsturing vereist dat burgers een grotere eigen verant-
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'De vraag is of de 

overheid bereid is 

de budgetten voor 

woordelijkheid nemen voor hun keuzes, ook als die keuzes verkeerd uitpakken. 

Vraagsturing resulteert onvermijdelijk in grotere verschillen in uitkomsten. 

Indicatiestelling 

Solidariteit vereist dat kwetsbare groepen worden gecompenseerd voor hogere 

kosten waarvoor men niet verantwoordelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de

genen die in dure regio's wonen of die door een gebrekkige gezondheid met ho

ge ziektekosten geconfronteerd worden. Om huishoudens voor deze kostenverho

gende elementen te compenseren, dient de overheid impliciete herverdeling on

der aanbodsturing (waarbij de goede risico's zich niet kunnen onttrekken aan 

solidariteit met de slechte risico's) te vervangen door expliciete herverdeling on

der vraagsturing. Zo kan de overheid persoonsgebonden budgetten in principe 

laten afhangen van persoonlijke kenmerken die met deze kosten samenhangen 

(zoals bijvoorbeeld de huishoudsamenstelling, leeftijd, regio).' Om het kostenbe

wustzijn te bevorderen, dienen de budgetten onafhankelijk te zijn van de feitelij

ke individuele uitgaven. 

Een goede indicatiestelling vereist dat de overheid de relevante persoonskenmer

ken (bijvoorbeeld gezondheidssituatie, inkomenspositie) tegen lage kosten kan 

verifiëren en dat burgers de kenmerken niet eenvoudig kunnen manipuleren. Is 

dat niet het geval, dan resulteert een aanzuigende werking in budgettaire risi

co's. Een goede indicatiestelling gebaseerd op verifieerbare informatie is dus van 

groot belang om toegankelijkheid te verzoenen met budgettaire beheersbaar

heid. Bij het kiezen van de relevante kenmerken speelt een wezenlijke verant

woordelijkheidsvraag: zijn huishoudens verantwoordelijk voor hun achterstands

positie (cq. hun slechte risicoprofiel) of is die positie het gevolg van domme pech? 

lagere inkomens te Deze fundamentele discussie speelt niet alleen bij de relatie tussen levensstijl 

verhogen, zodat 001< (bijvoorbeeld rookgedrag) en gezondheid maar ook bij de armoedeval. 

zij kunnen profite- Solidariteit met lage inkomens vereist dat deze worden gecompenseerd voor hun 

ren van de betere zwakkere gezondheid en dus hogere ziektekosten. Dit verdiept echter de armoe-

zorg die de midden- deval, omdat het minder aantrekkelijk wordt een achterstandspositie te ont-

en hogere inlm- vluchten. Zo bestaat een onontkoombare spanning tussen enerzijds het bevorde-

mensgroepen in ren van eigen verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn en anderzijds het ga-

een meer vraagge- randeren van solidariteit met degenen die niet verantwoordelijk zijn voor hun 

stuurd stelsel onge- achterstandspositie." 

twijfeld zullen 

eisen.' Budgettaire risico's 

Een vast budget voor iedere burger beperkt de budgettaire risico's. De individu

ele burger kan hogere kosten immers niet afwentelen op de overheid. Op indivi

dueel niveau is er dan ook geen sprake van een open-einderegeling. Op het ni-
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Vraagsturing past 

goed bij het chris

ten-democratische 

gedachtegoed. Het 

biedt burgers en 

maatschappelijl<e 

instellingen meer 

eigen verantwoor

delijkheid, terwijl 

tegelijkertijd soli

dariteit wordt 

betracht.' 

veau van de economie als geheel kan dit anders liggen, omdat de budgetten voor 

kwetsbare groepen worden aangepast aan stijgende ambities met betrekking tot 

het minimumkwaliteitsniveau. Dit speelt met name wanneer de gemiddelde 

burger kiest voor kwalitatief hoge en dure voorzieningen." 

De spanning tussen budgettaire en solidariteitsoverwegingen speelt bijvoorbeeld 

in de zorgsector. De vraag is of de overheid bereid is de budgetten voor lagere in

komens te verhogen, zodat ook zij kunnen profiteren van de betere zorg die de 

midden- en hogere inkomensgroepen in een meer vraaggestuurd stelsel onge

twijfeld zullen eisen. Wanneer de overheid de lagere inkomens compenseert 

voor hogere zorgkosten ontstaat op macro-economisch niveau in feite een open

einderegeling met alle budgettaire risico's van dien. Dit kan de overheid nopen 

(conform het profijtbeginsel) een grotere financiële bijdrage te vragen van de 

midden- en hogere inkomens voor de betere kwaliteit van de (semi-)publieke 

dienstverlening. I I De daarmee gepaard gaande herverdeling van rijk naar arm 

verdiept de armoedeval. 14 Moeilijke keuzen dienen zich dan ook aan betreffende 

het opnemen van moderne medische technieken in het basispakket dat voor een 

ieder toegankelijk moet zijn (en waarvoor de lagere inkomens moeten worden 

gecompenseerd), het accommoderen van enige verschillen in zorgconsumptie 

tussen rijk en arm,IS en het introduceren van eigen bijdragen. Deze keuzes wor

den pijnlijker naarmate nieuwe medische technieken, vergrijzing, en een ge

spannen arbeidsmarkt (in samenhang met de wet van Baumol) de kosten van de 

zorg verder omhoog stuwen. 
Soortgelijke dilemma's spelen bij de snelheid waarmee aanbodregulering in de 

zorg wordt opgeruimd. Hoe sneller dit gebeurt, hoe eerder een beter, ruimer zor

gaanbod tot stand komt. Daar staan echter de risico's van aanzienlijke kostenstij

gingen tegenover. Het reguleren van het aanbod betekende gedeelde smart. 

Vraagsturing in de zorg verlegt de prioriteit naar het accommoderen van de pre

ferenties van de middenklasse, maar resulteert wel in het dilemma tussen het 

beperken van de armoedeval en het garanderen van een redelijk gelijk voorzie

ningenniveau voor iedereen. Is de samenleving bereid om als prijs voor betere 

zorg voor een ieder grotere verschillen in zorgconsumptie te accepteren? 

De transitie van aanbod- naar vraagsturing genereert nog een ander budgettair 

risico. Het vervangen van gebonden prijssubsidies (bijvoorbeeld huursubsidies) 

door ongebonden overdrachten (fiscale huurkortingen) kan op korte termijn re

sulteren in een groter beslag op publieke middelen, ondanks het grotere kosten

bewustzijn van burgers. Er kunnen namelijk goede redenen zijn de negatieve in

komenseffecten te repareren voor degenen die niet op de nieuwe spelregels heb

ben kunnen anticiperen, bijvoorbeeld degenen die in dure huurhuizen of in re

gio's met slecht functionerende woningmarkten wonen. Ook zullen privileges 

als gevolg van toetredingsbarrières vaak moeten worden afgekocht als het speel

veld tussen beschermde aanbieders en nieuwe toetreders wordt rechtgetrokken. 
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Rechtszekerheid en een betrouwbare overheid zijn duur. Ook hier is een afruil 

tussen het beperken van budgettaire kosten, het voorkomen van negatieve inko

menseffecten, en de snelheid waarmee de hervorming plaatsvindt. 

Conclusies 

Vraagsturing impliceert het herijken van verantwoordelijkheden. De overheid 

geeft enerzijds verantwoordelijkheden terug aan burgers. Anderzijds wordt een 

publieke kerntaak, het garanderen van de publieke gerechtigheid door het bewa

ken van de toegankelijkheid van minimumvoorzieningen, op een nieuwe manier 

vormgegeven. De rol van de overheid verandert van producent van diensten naar 

het beschermen van kwetsbare burgers. Vraagsturing past goed bij het christen

democratische gedachtegoed. Het biedt burgers en maatschappelijke instellin

gen meer eigen verantwoordelijkheid, terwijl tegelijkertijd solidariteit wordt be

tracht. Zowel de vraag- als aanbodzijde worden ontvoogd. Bovendien geeft vraag

sturing ruimte voor een moreel appèl op burgers door kleinschalige, inspireren

de instellingen met een duidelijke identiteit. 

Succesvolle vraagsturing vereist kostprijzen, goed toegeruste burgers, transpa

rante informatie, en herverdeling op basis van verifieerbare, niet-manipuleerba

re indicaties. Omdat niet overal aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan vraag

sturing niet overal in dezelfde mate en met dezelfde snelheid worden ingevoerd. 

Verder is vraagsturing geen panacee voor een aantal fundamentele spanningsvel

den, zoals die tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. 

Vraagsturing biedt een aantal belangrijke uitdagingen voor burgers, maatschap

pelijke instellingen en de overheid. Burgers en hun organisaties dienen verant

woordelijkheid te nemen voor hun keuzes, het disciplineren van aanbieders, en 

het articuleren van waarden en normen. Maatschappelijke organisaties moeten 

zich omvormen tot herkenbare organisaties met een duidelijke identiteit om zo 

burgers en werknemers te binden. Vraagsturing vereist een pakket van maatrege

len: vergroten van transparantie, stimuleren van concurrentie, slechten van 

machtsposities en toetredings- en overstapbarrières, toerusten van burgers en 

aanbieders, omzetten van prijssubsidies in vaste budgetten, en het baseren van 

budgetten op verifieerbare, moeilijk manipuleerbare kenmerken. Dit is een uit

dagende agenda voor de toekomst. 

Prof dr. A.L. Bovenberg is hoogleraar algemene economie en directeur van het 'Center for 

Economie Research' aan de Universiteit van Tilburg (UvT). Hij is ook als hoogleraar verbon

den aan het Onderzoekscentrum voor Financieel en Economisch Beleid (OCFEB) van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 
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Noten 

1. De auteur dankt Evert Jan van Asselt, George Gelauff, Thijs Jansen en Jan 

Prij voor nuttig commentaar op een eerdere versie. 

2. Ook onder vraagsturing kan het voice-mechanisme een rol spelen. Zo kunnen 

de consumenten via een gebruikers raad invloed uitoefenen op het beleid 

van maatschappelijke instellingen. 

3. Wanneer de besteding van een budget gebonden is aan een bepaald goed of 

dienst, spreekt men in de literatuur over een voucher. Bij een voucher, zoals de 

OV-jaarkaart, staat het de ontvanger overigens vrij het geld dat wordt uitge

spaard naar eigen inzicht te besteden. Zeker relatief kleine vouchers hoeven 

dus niet te resulteren in hogere uitgaven aan het bestedingsdoel. Zie ook 

D.F. Bradford and D.N. Shapiro, 1999, 'The Economics of Vouchers', National 

Bureau of Economie Research Working Paper No. 7092. 

4. Soms is er slechts een beoogd bestedingsdoel (zie de laatste kolom van tabel 

1). Zo zijn de studenten vrij in de besteding van hun studiefinanciering. 

Huishoudens laten zich bij de besteding van de ongebonden overdracht van 

de kinderbijslag overigens wel degelijk leiden door het beoogde bestedings

doeI. Zie P. Koorevaar, 2000, 'Kinderbijslag voor kinderen', Economisch 

Statistische Berichten, Jrg. 85, Nr. 4263, blz. 546-547. 

5. De keuzevrijheid kan ook worden beperkt om moreel gevaar te bestrijden. 

Zo kunnen burgers worden verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten 

om te voorkomen dat onverzekerde burgers een beroep moeten doen op de 

solidariteit van hun goedwillende medeburgers. 

6. Voor een moderne verhandeling over merit goods, zie CB. Mulligan en T.J. 
Philipson, 'Merit motives and government intervention: Public finance in 

reverse', National Bureau of Economie Research Working Paper No. 7698. Ook deze 

bijdrage verklaart het gebonden karakter van de overdrachten uit het solida

riteitsmotief: donoren (d.w.z. van de belastingbetalers die het budget uitein

delijk financieren) wensen bepaalde goederen te verstrekken aan kwetsbare 

huishoudens. 

7. Meer concurrentie kan soms ook de intrinsieke motivatie uithollen. 

Instellingen die niet gericht zijn op het maken van winst kunnen dat voor

komen. Zij bieden toegewijde werknemers vertrouwen dat extra inspannin

gen ten goede komen aan consumenten in plaats van de kapitaalverschaf

fers. Zie A.L. Bovenberg en R. Gradus, 'De economie van moeder Theresa', 

Economisch Statistische Berichten, 15 juni 2001, blz. 516-519. 

8. Daarbij komt dat de overheid alleen verifieerbare informatie kan gebruiken 

om de kwaliteit van de aanbieders te reguleren. Burgers kunnen daarente

gen ook niet-verifieerbare informatie laten meewegen bij hun keuzes tussen 

verschillende aanbieders. Zie A.L. Bovenberg en CN. Teulings, 1999, 
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9. 'Concurrentie als alternatief voor rechtsprincipes', Economisch Statistische Be

richten, Jrg 84, Nr. 4204, blz 364-367. 

Een alternatief is om de aanbieders met relatief kostbare klanten te compen

seren via vereveningsmechanismen. Zo kan verevening (vaak in samenhang 

met een acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentiatie) voorkomen 

dat verzekeraars slechte risico's mijden. 

10. Zie A.L. Bovenberg, 1997, 'De contouren van een nieuw sociaal contract', Eco

nomisch Statistische Berichten, Jrg. 82, Nr. 4102, blz 304-308. 

11. Daar staat tegenover dat toenemende concurrentie als gevolg van vraagstu

ring de kosten van (semi)publieke dienstverlening kan beperken. Zo kan de 

wet van Baumol (gedeeltelijk) ongedaan worden gemaakt. Wanneer de ar

beidsproductiviteit in de (semi)publieke dienstensector trendmatig achter

blijft bij die in de rest van de economie zal de prijs van diensten sneller stij

gen dan andere prijzen. Om het aandeel van deze diensten in de totale con

sumptie op peil te houden, zal een steeds groter deel van het nationale inko

men voor deze diensten moeten worden uitgetrokken. Zie W. Baumol, 'Ma

croeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis: American 

Economie Review, Jrg. 58, 1967, blz 415-426. 

12. Een in de wet verankerde plicht om lage inkomens fiscaal te compenseren 

voor hogere zorgkosten biedt slechts een beperkte garantie dat de lagere in

komens niet worden getroffen door hogere zorgkosten. De hogere marginale 

wig die het gevolg is van zo'n compensatie kan de overheid er immers toe 

aanzetten via andere instrumenten de marginale wig te verlagen, hetgeen 

ten koste gaat van de lagere inkomens. 

13. Op deze manier kan vraagsturing resulteren in een herijking van financiële 

verantwoordelijkheden. Zo kunnen in het hoger onderwijs elementen van 

het zogenaamde equity participation model worden geïntroduceerd. Onder dit 

model schiet de overheid de kosten van hoger onderwijs voor, waarna stu

denten deze kosten inkomensafhankelijk terugbetalen via een sociaal leen

stelsel of academicusbelasting. Zie B. Jacobs, 'Equity participation in het hoger 

onderwijs', Economisch Statistische Berichten, Jrg 87, Nr. 4367, blz. 484-487. 

14. Daar staat tegenover dat de wachtlijsten in de zorg ook resulteren in aan

zienlijke productiever liezen als gevolg van vastgelopen reïntegratie van ge

deeltelijk arbeidsongeschikten. 

15. Ook in het funderend onderwijs zijn verschillen tussen rijk en arm onge

wenst. Vandaar dat de overheid particulieren verbiedt om de kosten van dat 

onderwijs zelf aan te vullen. Er bestaat daarom ook daar een spanning tus

sen enerzijds de ambities van de middenklasse en anderzijds de budgettaire 

en arbeidsmarkt-implicaties van het garanderen van de toegankelijkheid van 

uitstekend funderend onderwijs. 
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DR. T. SWIERSTRA EN DR. E. TONKENS 

In de afgelopen jaren is het realiseren van meer 'keuzevrijheid' uitgegroeid tot 

een zeer populaire doelstelling voor beleid. Het speelt een prominente rol in 

het programma van het kabinet-Balkenende. Swierstra en Tonkens vinden 

'keuzevrijheid' een kernwaarde van onze cultuur. Zij hebben echter kritiek op 

de wijze waarop deze vaak uitgewerkt wordt in beleid ten aanzien van uiteen

lopende terreinen als gezondheidszorg, sociaal beleid, opvoeding, welzijn en 

onderwijs. Het beginsel wordt naar hun smaak te eenzijdig in de liberale sleu

tel van de vrije markt uitgewerkt, in de zin van: "de klant" moet het door hem 

gewenste "product" kunnen "inkopen" waar hij wil; en als hij ontevreden is, 

moet hij kunnen weglopen naar "de concurrent". Swierstra en Tonkens bren

gen vijf bedenkingen tegen deze invulling van 'keuzevrijheid' naar voren: zij 

leidt tot kortzichtigheid, is belastend, zet solidariteit onder druk, versluiert 

onvrij heden en verschraalt de democratie. Zij laten het niet bij die kritiek, 

maar doen ook voorstellen hoe het anders zou kunnen. Daarbij leggen zij 

sterk de nadruk op het grote belang om erop aan te blijven sturen dat wij op 

alle niveaus met elkaar in - democratisch - gesprek blijven over waarom we 

willen wat we willen. Ook breken zij een lans voor de vrijheid om niet te hoe

ven kiezen. Hun voorstellen zijn erop gericht een 'claim-, of wegloop-cultuur' 

van 'ieder voor zich' in Nederland te voorkomen. 

Sinds de hervorming van de verzorgingsstaat staat overal de mondige burger 

centraal, die zijn eigen keuzes maakt en zijn eigen boontjes dopt. Geen beleids

nota of deze heroïsche figuur - hoe gehandicapt, dakloos of eenzaam ook - be

paalt het beeld. Vergroten van de keuzevrijheid is in toenemende mate het nor

matieve uitgangspunt op uiteenlopende terreinen als gezondheidszorg, sociaal 

beleid, opvoeding, welzijn, en onderwijs. Dit ideaal is bijvoorbeeld richtingge

vend voor de herinrichting van het zorgstelsel, de aanstaande Wet Basisvoorzie

ning Kinderopvang (WEK), de herziening van het pensioenstelsel, het Studiehuis 

en de plannen voor een keuze-CAO. Het is het argument voor uiteenlopende 
~ c ideeën en plannen voor uitbreiding van individuele en groepsgewijze budgetfi-

nanciering, zoals het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de zorg, het Persoons

gebonden Reïntegratiebudget voor WAO-ers, woonvouchers in plaats van hUUl'sub

sidie, en wijkbudgetten voor groepen actieve wijkbewoners van achterstandswij

ken. Keuzevrijheid is ook de centrale gedachte achter de omvorming van de 

publieke sector richting "vraagsturing", beleidsjargon voor: de wensen van de 

klant als uitgangspunt nemen voor de vormgeving van voorzieningen. Het is te

vens de legitimatie van de buitengewoon terughoudende opstelling van de over-
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'Paternalisme is de 

morele. politieke. 

sociale en beleids

matige hoofdzonde 

van deze tijd: 

heid ten aanzien van medisch-ethische vragen rond - onder andere - euthana

sie. kloneren en nieuwe voortplantingstechnologieën. 

Iemands keuzevrijheid kent maar één begrenzing: jouw vrijheid mag niet ten 

koste gaan van die van anderen. Wie het waagt dit ideaal op andere gronden in 

twijfel te trekken. laadt al snel de verdenking op zich zijn medeburgers te willen 

betuttelen en bevoogden. Paternalisme is de morele. politieke. sociale en beleids

matige hoofdzonde van deze tijd. Toch willen we hier de dominantie van het 

keuzevrijheidsideaal in de publieke discussie en in het sociale beleid kritisch on

der de loupe nemen. Wij werken eerst vijf bedenkingen tegen keuzevrijheid uit. 

Daarna doen wij suggesties wat het alternatief zou kunnen zijn. 

Vijf bedenkingen bij keuzevrijheid 

Wij willen de volgende vijf bedenkingen tegen keuzevrijheid naar voren bren

gen: keuzevrijheid als dominant uitgangspunt voor beleid: (1) leidt tot kortzich

tigheid. (2) is belastend. (3) zet solidariteit onder druk. (4) versluiert onvrijheden 

en (5) verschraalt de democratie. Wij werken elk van de punten achtereenvolgens 

nader uit: 

Kortzichtig 

Onze eerste bedenking luidt dat collectieve afWegingen en langere termijnbelan

gen door het beroep op individuele keuzevrijheid buiten beeld raken (vgl. Kalma 

2001. p.198). In het geval van nieuwe medische technologieën zijn de voordelen 

veelal individueel. concreet. direct en zeker. De mogelijke schadelijke gevolgen 

zijn echter doorgaans collectief, abstract, lange termijn en speculatief. 

Bijvoorbeeld het risico dat In Vitro Fertilisatie (IVF) ons zal opzadelen met een 

beeld van de mens als een product met een garantie. Dat is geen concrete directe 

schade aan betrokkenen, en valt dus buiten het blikveld van degenen die baat 

hebben bij uitbreiding van keuzevrijheid. Er zit dus een asymmetrie in de discus

sie: de voordelen worden enthousiast voor het voetlicht gebracht door de men

sen die er baat bij hebben, terwijl het maar de vraag is of de nadelen wel woord

voerders vinden. En als dat laatste al het geval is. dan worstelen deze met hun 

geloofWaardigheid: het zijn do gooders die wijzen op gevaren welke veelal vaag 

zijn en ver in de toekomst liggen. 

Belastend 

Keuzevrijheid is populair, want het lijkt in levensbeschouwelijk opzicht neutraal. 

Wat een goed leven is, wordt behandeld als een privé-kwestie. Bij nadere be-schou

wing echter, blijkt de ideologie van keuzevrijheid wel degelijk een specifieke 

manier van leven voor te schrijven: mensen moeten een belangrijk deel van hun 

tijd en aandacht (willen) besteden aan het maken van keuzes. (vgl. Mol 1997) 
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lang niet alle zorg

ilehoevenden wil-

len de met keuze

lrijheid verbonden 

verantwoordelijk

heid.' 

De met keuzevrijheid verbonden verantwoordelijkheid is echter soms belastend. 

Het kost vaak veel tijd, geregel en getob. Mensen met een Persoonsgebonden 

Budget bijvoorbeeld krijgen ook de verantwoordelijkheden van een werkgever, 

zoals beslissingen over aanname en ontslag, invulling van het takenpakket, va

kantie en verlof, werktijden. Lang niet alle zorgbehoevenden zitten daarop te 

wachten (Miltenburg en Ramakers 1999). Soms krijgen burgers de keuzevrijheid 

cadeau, omdat de overheid of instelling de bijbehorende verantwoordelijkheid 

graag kwijt wil. Vanwege personeelstekorten in de zorg geven instellingen en ver

zekeraars de verantwoordelijkheid voor personeel graag uit handen. Ook de kin

deropvangsector kampt vooral in de Randstad met een groot gebrek aan perso

neel en accommodatie. De overheid weet dit groeiende probleem niet op te los

sen. Na invoering van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang is dat straks haar 

verantwoordelijkheid niet meer. 

De toegenomen verantwoordelijkheid is ook nogal eens emotioneel belastend: zij 

kan tot onzekerheid, twijfel, angst en schuldgevoel leiden. Prenataal onderzoek 

maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te weten of een foetus aangeboren afWijkin

gen heeft. Dat legt bij aanstaande ouders de verantwoordelijkheid neer om te be

slissen of ze een kind met aangeboren afWijkingen al dan niet geboren willen la

ten worden, waar eerder het lot voor hen beschikte. Veel ouders ervaren dit als 

een zware last (Tijmstra 2001, p.41-2). Kortom: vergroting van keuzevrijheid is 

niet synoniem met vergroting van de kwaliteit van het bestaan. 

Niet solidair 

Keuzevrijheid kan, ten derde, op gespannen voet staan met solidariteit en mede

leven. Maatschappelijk georganiseerde, financiële solidariteit is veelal gebaseerd 

op de veronderstelling van het bestaan van het Lot. Iedereen betaalt mee aan col

lectieve verzekeringen, omdat wij allemaal ongewild in akelige situaties kunnen 

komen waarvoor wij weinig of geen verantwoordelijkheid dragen. 

De toenemende mogelijkheden om via prenatale of pre-implantatiediagnostiek 

niet te kiezen voor een kind met een handicap zetten de financiële en/of emotio

nele solidariteit onder druk. Op welke ethische gronden kunnen we nog van 

anderen vragen solidair te zijn met ongeluk dat we hadden kunnen voorkomen 

en dat dus onze eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid is? Ouders van ge

handicapte kinderen wordt steeds vaker gevraagd waarom ze het niet voorko

men hebben, of, wat subtieler, of ze zich dan niet hebben laten testen (Isarin 

2001, p.211-12, Isarin 2002). Ook ondervinden sommige ouders problemen met 

het verzekeren van hun gehandicapte kind tegen ziektekosten (Mans 1998, p. 

234-5). 

Ook de toegenomen mogelijkheden van medische technologie bij onvruchtbaar

heid maakt dat kinderloosheid meer keuze dan lot is geworden. Vrijwillig kin

derloze mensen worden 'geconfronteerd met negatieve opmerkingen, en krijgen 
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'Een klakl<eloos be

roep op keuzevrij

heid onttrekt een 

feitelijk gebrek aan 

keuzevrijheid nogal 

eens aan het zicht: 

het gevoel dat ze hun keuze voortdurend moeten verantwoorden' (De joode 

2001, p.43). Zolang er nog keuzemogelijkheden zijn, worden solidariteit en me

deleven opgeschort. Slechts wie alle keuzemogelijkheden heeft verkend en uitge

put, kan aanspraak maken op solidariteit: wanneer men zich wel heeft laten tes

ten, en desondanks toch een gehandicapt kind heeft gekregen; wanneer men 

kinderloos is, maar wel alle keuzemogelijkheden zoals kunstmatige inseminatie 

en In Vitro Fertilisatie bewandeld heeft. Wie solidariteit van anderen verlangt, is 

dus min of meer genoodzaakt alle mogelijke keuzes te verkennen en uit te slui

ten, teneinde zijn situatie als lot te kunnen presenteren en zo aanspraak te ma

ken op medeleven. Keuzevrijheid verandert zo in keuzedwang (De Joode 2001, 

p. 175; Tijmstra 2001, p. 41-3). 

De ideologie van de keuzevrijheid spoort niet zozeer aan tot medeleven en soli

dariteit, maar tot het respecteren van andermans keuzes: 'Zij moeten doen wat 

ze niet laten kunnen, ze zijn volwassenen, ze zullen er wel goede redenen voor 

hebben, ze moeten het zelf maar weten. Het is hun zaak, ergo, niet de mijne.' De 

keuze van anderen wordt zo een black box. De spreker plaatst via dit type respect 

zijn medemensen buiten zijn eigen wereld. De keuzevrijheidsideologie schept 

vreemden. 

Versluiering onvrij heden 

Een klakkeloos beroep op keuzevrijheid onttrekt een feitelijk gebrek aan keuze

vrijheid nogal eens aan het zicht. Of iemand prostituée wordt, moet zij zelf we

ten. Maar hoe vrij is haar keuze eigenlijk? Wat voor alternatieven had zij? 

Vijfennegentig procent van de prostituées die zeggen het werk vrijwillig te doen, 

heeft een verleden van seksueel misbruik, verwaarlozing, verstoorde gezinsver

houdingen en drugs, aldus een recent Frans manifest tegen het Nederlandse 

prostitutiebeleid 1
• Vaak hebben deze vrouwen weinig opleiding en weinig andere 

beroepsmogelijkheden. En eenmaal in de prostitutie is er van keuzevrijheid vaak 

nog veel minder sprake: pooiers belemmeren onder dreiging van geweld het con

tact met hulpverleners of met andere niet-klanten, die deze vrouwen nog eens 

aan een ander baantje zouden kunnen helpen. 

Ook als het gaat om het combineren van betaald werk met zorgtaken thuis, 

wordt steevast het argument van keuzevrijheid ingebracht. Maar moeders met 

kleine kinderen kunnen meestal niet kiezen voor een grote deeltijdbaan of een 

voltijdsbaan, gezien bijvoorbeeld de lange wachtlijsten in de kinderopvang en de 

hoge kosten ervan, de gebrekkige aansluiting van werk- en schooltijden in de 

meeste banen, en de gebrekkige medewerking van vaders. Iets soortgelijks geldt 

voor het Persoonsgebonden Budget. Ook hier ontbreekt in de discussie de vraag 

in hoeverre er daadwerkelijk van keuzevrijheid sprake is en in hoeverre er reële 

alternatieven voorhanden zijn. Het is bekend dat in bijvoorbeeld de thuiszorg 

lange wachtlijsten bestaan. Mensen die voor meer dan drie maanden thuiszorg 

( 
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nodig hebben, kunnen nu kiezen voor een Persoonsgebonden Budget of een 

plaats op die wachtlijst. Ze kunnen dus kiezen tussen zorg nu via een eigen bud

get of voorlopig geen zorg. 

Het beroep op keuzevrijheid, ontneemt ons soms het zicht op de omstandighe

den waaronder mensen kiezen en de alternatieven waartegen zij die keuze afwe

gen. 

Verschraling democratie 

Tenslotte: de verabsolutering van de keuzevrijheid leidt tot een verarming van de 

publieke menings- en beleidsvorming. Keuzevrijheid behelst dat we vrij zijn om 

onze wensen en voorkeuren te volgen en te proberen deze te realiseren. Een ge

sprek over de inhoud van deze preferenties is hierdoor niet meer aan de orde. 

Keuzevrijheid wordt vooral geassocieerd met de mogelijkheid om elders te gaan 

shoppen. Dat is de kern van het Persoonsgebonden Budget en van de Wet Basis

voorziening Kinderopvang: een eigen budget vergroot de exit-opties van cliënten. 

De prijs hiervan is echter een afname van voice, de geïnstitutionaliseerde moge

lijkheid je stem te verheffen. Na invoering van de Wet Basisvoorziening Kinder

opvang is de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen niet meer van toepassing 

op de kinderopvang, aangezien deze dan niet langer gesubsidieerd wordt (TK 26 

587, m.15, p.7). 

Het dogma van de keuzevrijheid bedreigt de kwaliteit van debat en beleid nog 

op een fundamenteler niveau. Geen van de genoemde ethische bezwaren tegen 

reageerbuisbevruchting kon blijvend de publieke agenda bepalen, omdat het 

werd gezien als een privézaak die geen directe schade aan individuen berokken

de en waar anderen zich dus niet mee dienden te bemoeien. Vragen over waar

om men per se een biologisch eigen kind wil, of er wellicht alternatieven voor

handen zijn, en of de kinderwens de belasting van een weinig efficiënte en niet 

van risico's ontblote medische ingreep waard is, worden wel besproken, maar in 

de privésfeer, of in lotgenotengroepen van mensen die graag via reageerbuisbe

vruchting een kind willen. Hoe nuttig als lotgenotencontact ook, dit type debat 

is vergeleken met een publiek debat in democratische zin gemankeerd, omdat 

bepaalde stemmen bij voorbaat zijn uitgesloten. Mensen die bedenkingen heb

ben tegen reageerbuisbevruchting of mensen die gelukkig zijn geworden zonder 

kinderen komen hier onvoldoende aan het woord (Kirejczek, van Berkel en 

Swierstra 2001). 

Wanneer somnlÎge stemmen niet gehoord worden, lijdt de creativiteit van beleid 

daaronder. Voortgaand op het voorbeeld van reageerbuisbevruchting: mensen 

zonder eigen (biologische) kinderen en met bezwaren tegen deze techniek heb

ben misschien andere manieren gevonden om kinderen te krijgen of kinderen in 

hun leven een plaats te geven. Dergelijke alternatieve visies kunnen het publieke 
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debat prikkelen tot nieuwe inzichten en de vorming van nieuwe identiteiten, die 

de basis kunnen vormen voor nieuw beleid. 

Iets dergelijks gebeurde in de jaren zestig. Allerlei zaken die destijds als privé 

golden, werden gepolitiseerd, onder het motto 'het persoonlijke is politiek'. Het 

idee dat de individuele keuzes geen gegeven zijn waar de politiek vanuit moet 

gaan, maar in publieke settings bevraagd moesten worden, leidde destijds tot 

nieuwe debatten, tot nieuwe collectieve identiteiten, tot nieuw beleid op allerlei 

terreinen van gezondheidszorg en de arbeidsmarkt, en tot nieuwe politiek (vgl. 

Kennedy 1995, Duyvendak 1999, Meijer 1998, Tonkens 1999). 

Marktdenl<en 

De vijf besproken bedenkingen hangen allemaal samen met het gegeven dat keu

zevrijheid momenteel te eenzijdig via het model van de vrije markt wordt ge

dacht. 

In de marktsamenleving domineert een bepaald type ethiek, dat zich toelegt op 

het formuleren van gedrags- of verkeersregels die allen in staat moeten stellen 

ongehinderd de eigen voorkeuren, de eigen voorstelling van het goede leven, na 

te jagen: de regelethiek. Keuzevrijheid, slechts begrensd door een gelijke keuze

vrijheid voor anderen, vormt hiervan het centrale beginsel. (Mill 1989). De kracht 

en trots van de regelethiek is de bescherming van de individuele vrijheid tegen 

iedere vorm van tyrannie - van de staat, de kerk of de medemens. Maar de zwak

te van de regelethiek is dat ze veel vragen buiten de orde plaatst die voor tal van 

mensen niet alleen van fundamenteel belang zijn, maar ook een gemeenschap

pelijk oordeel vergen - of waarbij minstens aannemelijk is dat een gemeenschap

pelijke gesprek functioneel is voor het verdiepen van de eigen inzichten. 

De door ons geconstateerde asymmetrie tussen concreet individueel voordeel en 

abstracte, speculatieve en collectieve risico's op langere termijn is kenmerkend 

voor de markt - en daarmee voor de regelethiek. Voorts wezen we erop dat keu

zevrijheid een specifieke vorm van leven voorschrijft. Omdat de regelethiek zich 

neutraal wenst op te stellen ten aanzien van opvattingen van het goede leven, 

kan vanuit dit type ethiek nauwelijks worden toegegeven dat keuzevrijheid een 

specifieke waarde is die een bepaalde manier van leven voorschrijft en die soms 

in conflict komt met andere waarden, zoals solidariteit. Evenmin is het binnen 

dit type ethiek goed mogelijk vraagtekens te plaatsen bij de inhoud van bestaan

de voorkeuren, of bij de omstandigheden waaronder die tot stand zijn gekomen. 

Suggesties ter verbetering 

Nodig is dus een kritische bezinning op de ethiek in de liberale, pluralistische 

marktsamenleving. Daartoe bepleiten wij, in aanvulling op de regelethiek, een 
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Wij bepleiten een 

politisering van de 

momenteel naar de 

privésfeer verban

nen levensethiek.' 

ander type ethiek. Waar de regelethiek zich richt op de vraag 'hoe moeten we 

handelen, opdat anderen niet onnodig geschaad worden?', richt de levensethiek 

zich op de vraag hoe we (goed) moeten leven, wat een nastrevenswaardige (col

lectieve) identiteit is, wat we moeten willen, welke voorkeuren wenselijk zijn en 

welke minder wenselijk (Swierstra 2000). Een voorbeeld van het type vraag waar 

de levensethiek zich over buigt is: wat te vinden van iemand die seksuele rela

ties heeft zonder zich ooit in de seksuele behoeften van anderen te verdiepen, 

omdat hij deze tegen betaling buiten de orde verklaart? Wat te vinden van een 

maatschappij waarin een burger alleen als volwaardig burger geldt als hij een 

zak geld heeft om zijn burgerschap te kopen? 

Hoewel het in een pluriforme samenleving vaak onmogelijk is om overeenstem

ming te bereiken over dergelijke vragen, bepleiten wij toch een politisering van 

de (momenteel naar de privésfeer verbannen) levensethiek. Daarmee bedoelen 

we het (terug)plaatsen in het publieke debat van deze vragen en het leggen van 

een verbinding met kwesties die wel gepolitiseerd zijn, zoals toegankelijkheid en 

kwaliteit van kinderopvang en gezondheidszorg. Deze politisering biedt een mo

gelijkheid om op een niet-paternalistische wijze de omstandigheden aan de orde 

te stellen waaronder preferenties ontstaan en keuzes worden gemaakt. Het 

wordt hierdoor namelijk mogelijk een symmetrisch gesprek aan te gaan over de 

vraag waarom we willen wat we willen. Hetgeen kan leiden tot maatregelen 

waardoor de noodzaak van bepaalde keuzes zo veel mogelijk wordt weggeno

men. Of tot een discussie over een verandering van bestaande voorkeuren. 

Een levensethisch debat biedt ook de mogelijkheid om de asymmetrie tussen 

concreet individueel voordeel en abstract collectief risico aan te pakken en het 

evenwicht te herstellen. In de levensethiek is er oog voor de lange termijn, col

lectieve, abstracte en onzekere schade. Bepaalde posities worden niet direct in 

diskrediet gebracht als zijnde speculatief, ongefundeerd, onwetenschappelijk, 

futuristisch, en gebaseerd op angsten en emoties. 

Meer ruimte voor levensethiek vereist een ander beleid, dat naast exit-opties ook 

zelfbinding (vgl. Elster 2000), loyaliteit en vaice (Hirschman 1970) stimuleert.' Een 

voorbeeld van geïnstitutionaliseerde zelfbinding is het huwelijk. Men creëert 

vrijwillig een situatie waar men niet gemakkelijk weer uit kan. Problemen wor

den daardoor eerder opgelost door ze te bespreken (vaice) dan door er meteen 

vandoor te gaan (exit). De exit-optie is overigens wel van groot belang ter voorko

ming of afWenteling van misbruik of geweld. Bij collectieve voorzieningen als 

kinderopvang en gezondheidszorg bevordert zelfbinding niet alleen individuele 

vaice, maar ook een gezamenlijke vaice-praktijk waarbij ontevreden ouders of pa

tiënten gezamenlijk hun stem verheffen in plaats van individueel uit te wijken 

naar een andere voorziening of hulpverlener. 

Het is van belang te overdenken hoe vaice, loyaliteit en zelfbinding in beleid be

vorderd kunnen worden. Te denken valt aan het stimuleren en honoreren van 
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Werkelijk liberaal, 

neutraal beleid zou 

ook de vrijheid om 

niet te kiezen moe

ten faciliteren.' 

actief kritisch lidmaatschap van democratische organen en maatschappelijke or

ganisaties, van bewonerscommissies en ouderraden, van kinderopvangorganisa

ties tot en met Amnesty International. Dergelijke participatie stimuleert een 

meer maatschappelijk-verantwoordelijke, en minder individueel-consumptisti

sche houding dan de eenzijdige nadruk op keuzevrijheid dat kan. Zelfbinding en 

loyaliteit vereisen democratisering, want loyaliteit kan alleen gedijen wanneer 

men ook ervaart met voice daadwerkelijk invloed te hebben. 

Een meer levensethisch publiek debat vereist naast democratisering ook een an

dere invulling van respect. Niet: 'Jij bent volwassen, dus je moet het zelf maar 

weten, ik bemoei me er niet mee', maar: 'Jij bent volwassen, je hebt er over nage

dacht, dus vertel je verhaal maar. Misschien heb ik het wel bij het verkeerde 

eind.' Respect dus voor een ander verhaal, met als risico dat je je eigen verhaal 

moet herzien. Of dat je het heftig oneens blijft. 

Uit de constatering dat keuzevrijheid vanuit levensethisch perspectief niet neu

traal is, volgt dat (werkelijk liberaal, neutraal) beleid ook de vrijheid om niet te 

kiezen, moet faciliteren. 3 Dat schept de mogelijkheid om geen verantwoordelijk

heid te hoeven dragen, in situaties waarin je dat niet kunt of niet wilt. Keuze

CAO's, individuele budgetten en flexibele pensioenen zijn mooi voor wie dat wil, 

maar daarnaast moet er ook een goed standaardpakket bestaan voor diegenen 

die liever gaan fietsen. En wie zijn lot in handen van zorginstellingen legt, moet 

van goede, op zijn persoonlijke behoeften en noden afgestemde zorg verzekerd 

zijn. Solidariteit en medeleven zouden minder afhankelijk moeten worden van 

uitputting van keuzemogelijkheden; ook het je overgeven aan lot of toeval is 

soms waardevol. 

We bepleiten dus meer ruimte voor levensethische kwesties, maar naast, niet ten 

koste van keuzevrijheid en regelethiek. Uit publieke discussies over levensethi

sche vragen kan bijvoorbeeld naar voren komen dat sommige praktijken vanuit 

levensethisch perspectief onwenselijk zijn. Vanuit regelethisch perspectief kun

nen en willen we ze toestaan, maar vanuit levensethisch perspectief willen we ze 

overbodig maken. Als richtsnoer voor het zoeken naar een nieuw evenwicht tus

sen beide, stellen we het volgende adagium voor: iedereen moet de vrijheid hebben 

om, maar niemand moet de noodzaak voelen tot. 

Abortus is een goed voorbeeld waarin dit adagium al in de praktijk wordt ge

bracht. Alleen keuzevrijheid vinden we hier te mager: abortus geldt toch als een 

akelige noodmaatregel die we niemand toewensen. Daarom proberen we de vrij

heid tot abortus te bevorderen, maar de noodzaak tot abortus te beperken door 

seksuele voorlichting, stimuleren van openheid over seks en toegankelijkheid 

van voorbehoedsmiddelen. 

Keuzevrijheid is een kernwaarde van onze cultuur die wij ten volle onderschrij-
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ven. Onze kritiek betreft de wijze waarop men dit ethische beginsel uitwerkt in 

politiek en beleid. Dat het een mooi beginsel is, moet ons niet de ogen doen slui

ten voor de minder mooie effecten van dit beginsel in de praktijk. Wellicht was 

het vijfhonderd jaar geleden noodzakelijk om allerlei levensethische vragen te 

privatiseren. Destijds leidden meningsverschillen er nog wel eens toe dat bepaal

de discussiedeelnemers hun leven eindigden op de brandstapeL Maar die brand

stapels zijn inmiddels uitgedoofd. Als we ons nu nog steeds beperken tot het mi

nimalistische repertoire van de regelethiek, met als centraal beginsel de keuze

vrijheid, doen we onszelf en anderen onnodig te kort. Een debat over levensethi

sche vragen hoeft geenszins tot een beklemmende consensus en dus moralisme 

te leiden - eerder tot levendige onenigheid. Er is ook niets op tegen om af en toe 

een ferme streep te trekken tussen publiek en privé. Maar dan wel nadat het de

bat gevoerd is, als uitkomst ervan. Wie deze grens al bij aanvang trekt en dwin

gend oplegt aan anderen, frustreert de maatschappelijke meningsvorming. 

Dr. TE Swierstra is als techniekethicus verbonden aan de Universiteit Twente. 

Dr. E.H. Tonkens heeft dit artikel geschreven als senior onderzoeker bij het Nederlands 

Instituut voor Zorg en Welzijn in Utrecht en is nu Tweede Kamerlid voor GroenLinks. 

Noten 

• Met veel dank aan: Tjitske Akkerman, Ewald Engelen, Alkeline van Lenning, Irene Meijer 

en Pieter Pekelharing. 

1. Het manifest is geschreven door een groep rechters, ministers, psychoanaly

tici en andere intellectuelen en is gepubliceerd in Le Nouvel Observateur van 

18 mei 2000. De informatie erover is ontleend aan het Internationaal Infor

matiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) in Amsterdam, 

Documentatiemap prostitutie 2000. 

2. De begrippen loyaliteit en zelfbinding zijn in deze context sterk verwant; 

zelfbinding legt de nadruk op een daad, eventueel tegen het eigen gevoel in, 

terwijl loyaliteit de nadruk legt op een gevoel, dat een daad - handelen naar 

dat gevoel - waarschijnlijk, maar niet zeker, maakt. 

3. Op analoge wijze pleitte Monique Kremer (2000) recentelijk voor het recht 

om te zorgen en het recht om niet te zorgen als burgerschapsrechten te er

kennen. 
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'Zelf l<iezen is 
plicht' 

CDV in gesprel< met 
Peter Pennel<amp 

Door drs.]. Prij De heer Pennekamp, nu werkzaam bij het ministerie 

van Financiën, was onder meer directeur-generaal bij 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

en vertegenwoordigde Nederland bij diverse conferen

ties over "social responsibility". Vanuit deze functies heeft 

hij een duidelijke visie ontwikkeld op vraagsturing en 

de invulling van verantwoordelijkheid door burgers, 

maatschappelijk ondernemerschap en de overheid. De 

invulling van verantwoordelijkheid luistert wat hem 

betreft erg nauw. Het maakt nogal wat uit of je verant

woordelijk bent 'voor' iemand of dat er sprake is van 

een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de sociaal-demo

cratische invulling van verantwoordelijkheid lijkt het 

vooral de overheid die de zaken voor de burgers regelt. 

De eigen vaardigheid om op welke situatie dan ook te 

antwoorden (letterlijk: respons-ability) wordt er bepaald 

niet door vergroot. Volgens de christen-democratische 

invulling gaat het niet om verantwoordelijkheid 'voor' 

maar om verantwoordelijkheid 'met'. De kerntaak van 



) 

de overheid is nu juist de eigen respons-ability van burgers 

en maatschappelijke organisaties mogelijk te maken en te 

stimuleren. Het gaat om het scheppen van ruimte om zelf 
vorm te kunnen geven aan het leven. De burgers willen vol

gens Pennekamp best verantwoordelijkheid dragen om zo 

invulling te geven aan hun plicht als ouder, kind, buur, 

werkgever, en dergelijke. Maar dan moeten ze wel de ruimte 

krijgen, en dienen initiatieven van burgers niet bij voorbaat 
aan banden te worden gelegd. Ook is het zijn overtuiging dat 

solidariteit bij eigen verantwoordelijkheid prima tot zijn 
recht komt. Van belang is dat het speelveld door heldere 

spelregels en een minimum aan kwaliteitsnormen ingeka

derd is. Nu is er teveel opgelegde uniformiteit. Dat betekent 

een gemis aan kansen voor zelfsturing en ontwikkeling. 

Mensen hebben een rijk reservoir aan mogelijkheden waar

van maar een fractie wordt benut. Een gesprek over ruimte 

voor verschil, zorgplicht en actief burgerschap versus passief 

consumentisme. 

Pennekamp heeft duidelijke ideeën over 

de wijze waarop vraagsturing kan bijdra

gen aan de invulling van maatschappelij

ke verantwoordelijkheid. Aan het begin 

van het gesprek gaat hij in op het verschil 

tussen de christen-democratische invul

ling daarvan, en de meer marktgeoriën

teerde visie van liberalen en de visie van 

sociaal-democraten. 

PENNEKAMP: "In de liberale visie is, enigs

zins gechargeerd gesteld, de samenleving 

georganiseerd rond vraag en aanbod en 

goed werkende markten. De taak van de 

staat is het om goede marktwerking te 

bevorderen en te bewaken. Daar hebben 

we dan een Mededingingsautoriteit voor 

nodig. In de sociaal-democratische visie 

regelt de overheid veel voor haar burgers. 

Zij draagt een verantwoordelijkheid voor 

de burgers. Beide visies lopen tegen hun 

grenzen aan. Achter het harmonieuze we

reldbeeld van de markt blijken allerlei im

perfecties schuil te gaan en ook het pri

maat van de politiek blijkt voor de bur

gers niet alles te kunnen oplossen. Zowel 

de liberale als de sociaal-democratische 

oriëntatie laten te weinig ruimte voor het 

organiseren van verantwoordelijkheid sa

men met maatschappelijke organisaties. 

In de christen-democratische visie staat 

het organiseren van deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid centraal. 

Vraagsturing is dus meer dan een kwestie 
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van goed werkende markten en een over- Het lijkt mij goed mogelijk dat betrokke-

heid die verantwoordelijk is voor haar nen zelf afspraken maken met zorgverle-

burgers. Het gaat juist om het organiseren ners over werktijden en ruimte voor ande-

van verantwoordelijkheid 'met' in plaats re activiteiten. We onderschatten de capa-

van 'voor' de burgers" citeiten van mensen. Waarom denken wij 

dat we het beter kunnen regelen dan de 

De directeur in dienst mensen zelf?" 

van de bewoners en 

ruimte voor verschil Op deze wijze kunnen volgens Pennekamp 

ook de nadelen van grootschaligheid wor-

CDV: "Hoe krijgt dat praktisch vorm? den ondervangen. De Raad voor Maat

schappelijke Ontwikkeling heeft daar in 

de afgelopen tijd ook herhaaldelijk op ge-

Pennekamp 

PENNEKAMP: "Ik vind dat in de zorg, bijvoor

beeld, de gebruikers zouden moeten bepa

len wat de directeur doet. De directeur in 

een zorginstelling moet zich niet primair 

richten op wat de staat wil, of op wat in 

zijn visie nodig is voor de be-woners: de 

bewoners of hun vertegenwoordigers moe

ten dat zelf kunnen bepalen. De vrager 

heeft het roer in handen. Bij een instel

ling is dan de directeur in dienst van de 

bewoners. Het scheppen van mogelijkhe

den van verantwoordelijkheid voor de 

bewoners, daar gaat het om. Een sterk 

faciliterende benadering staat daarbij 

voorop. 

wezen. Het leidend criterium voor de in

richting van de samenleving moet niet de 

efficiëntie zijn. Efficiëntie centraal stel

len, leidt vaak tot uniformiteit, grootscha

ligheid, het uitbannen van het verschil. 

Wanneer de eigen verwachtingen van de 

burgers leidend zijn, krijgt ook de pluri

formiteit de ruimte. De vraag van de bur

gers zelf is het uitgangspunt. Dit betekent 

dat de inrichting van publieke taken ook 

per regio, richting en sector verschillend 

kan zijn. 

PENNEKAMP: "Er moet wel een bepaalde 

vloer in het gebouw zitten. Maar daarbo-



venop kan de wijze van vormgeving ver

schillend zijn. We hoeven niet allemaal in 

dezelfde VINEX-wijk te wonen". 

lectieve voorziening van maakt verdwijnt 

de binding". 

PENNEKAMP: "Maak kinderen duidelijker 

Het is daarbij van belang een onderscheid verantwoordelijk voor de opvang van hun 

te maken tussen de inrichting van het pri- ouders, als die dat niet meer zelf kunnen. 

maire proces met ruimte voor verschil Ze moeten niet zelf de hulp bieden, maar 

enerzijds en het beheer van materieel en wel organiseren. Dat zie je ook meestaL Ik 

diensten anderzijds. Een goed voorbeeld hoor helaas steeds vaker vanuit de zorg 

van hoe het zou kunnen, zijn de ideeën dat de kinderen vinden dat ze er geen tijd 

van oud-CDA-Tweede Kamerlid Nancy (wellicht geen zin) voor hebben. 'Daar 

Dankers voor de gezondheidszorg. Zij bent u toch voor', zeggen ze dan tot de 

geeft aan dat de zorginstellingen na een zorgverlener of het management. De zorg-

individuele vraag, de zorg op maat aanbie- taak is als het ware afgekocht. De betrok-

den. Niet de instelling is het vertrekpunt, 

maar de wijze waarop de zorgvrager bin

nen zijn/haar mogelijkheden de hulp 

geboden wil zien." 

kenheid is weg." 

Volgens Pennekamp moeten we een dis

cussie over zorgplicht niet uit de weg 

gaan. "Niet zelf doen, maar wel zelf ver-

antwoordelijk zijn, en dat ook in de struc-

Verworven rechten, eigen tuur vormgeven." 

bijdragen en de plicht 

tot verantwoordelijkheid CDV: De redenering is toch dat het juist 

een enorme emancipatorische bevrijding 

"Voor veel wat door de overheid vervulde is geweest dat we voor dergelijke zorg-

publieke taken zijn geworden, voelen we plichten in kleine kring juist niet meer 

ons zelf niet meer primair verantwoorde- hoefden op te draaien? 

lijk. Allerlei vormen van particulier initia-

tief zijn tot verworven rechten geworden, PENNEKAMP: "Het gaat mij erom dat het is 

waarbij onze eigen bijdrage soms in letter- doorgeschoten. Ja, dat is lastig om er zo 

lijke zin aan het oog onttrokken is. De ei- over te praten. Ik ben er voor de discussie 

gen betrokkenheid is verdwenen." open te breken. Het is een plicht waar je 

op aangesproken mag worden. 

Pennekamp noemt als voorbeelden de 

AWBZ en de ANWB. "Jammer dat de ver

plichte deelname en contributie voor de 

eigen kruisverenigingen zijn afgeschaft. 

Het is toch geen belemmering om bij het 

gebruik maken van voorzieningen te ver

langen dat je je moet aansluiten bij een 

organisatie, natuurlijk met verscheiden

heid. Een goed voorbeeld van hoe het nog 

steeds kan is de ANWB. Als je er een col-

De burger wil initiatief en verantwoorde

lijkheid en is geen passieve consument. 

Natuurlijk, je kunt hem knechten en met 

allerlei regels het eigen initiatief de kop 

in drukken. Je moet hem echter de macht 

geven bepaalde collectief gefinanceerde 

voorzieningen vorm te geven. Ik noem als 

voorbeeld het experiment met 

Wijkontwikkelingsbudgetten van een 

woningcorporatie in Amsterdam (de bewo-
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ners bepalen de inzet en aanpak van bij

voorbeeld het on-derhoud) en de wijze 

waarop de publieke verantwoording van 

het schoolbestuur de betrokkenheid van 

ouders stimuleert: de school moet weer 

van de ouders en niet voor hen zijn." 

"Geen betrokkenheid? Wat dat betreft zijn 

er nogal wat voorbeelden te noemen van 

maatschappelijke actie. Zoals mensen die 

zich met inachtneming van de democrati

sche spelregels inzetten voor milieu in or

ganisaties als Greenpeace, de reacties bij de 

dreigende sluiting van kleinere ziekenhui

zen, de vrijwilligers in de jeugdsector, de 

kerken en ga zo maar door. Zo zijn tal van 

niet-gouvernementele organisaties te 

beschouwen als proeven van burgerlijke 

betrokkenheid en solidariteit." 

Burgerschap is volgens Pennekamp onlos

makelijk verbonden met verantwoordelijk

heid. De inrichting van de samenleving 

dient ingericht te zijn om de kwaliteiten 

tot verantwoordelijkheid van mensen te 

benutten. Hij verzet zich tegen het stelsel

matig ontlopen van verantwoordelijkheid. 

Nu wordt in zijn visie teveel verantwoor

delijkheid bij de overheid gelegd en gela

ten. 

CDV: Pleit u voor een dwang tot keuzevrij

heid en verantwoordelijkheid? 

PENNEKAMP: "Ja, ik vind wel dat je van een 

plicht mag spreken. We zijn dat geneigd 

te zwaar aan te zetten, alsof dat iets heel 

ergs zou zijn. Verantwoordelijkheid is een 

van de kernen. Het is om zo te zeggen on

ze natuurlijke plicht. Het past bij een vol

waardig mens zijn. Het is goed om je sa

menleving zo in te richten dat dit tot zijn 

recht komt." 

"We moeten af van het beeld dat de over

heid een vuilnisvat is om alle maatschap

pelijke problemen op te lossen. Het ver

wachtingsniveau is te hoog en burgers 

ervaren de publieke zaak niet meer als 

hun zaak. Het 'free riders' gedrag is niet 

alleen een economisch probleem. Neem 

het voorbeeld van de WAO. Dit was een 

zaak van afgewentelde verantwoordelijk

heid geworden. De individuele werkgever 

stond erbuiten. Het gaat dan om het aan

wenden van het productief vermogen in 

de samenleving en om het vinden van 

nieuwe vormen van solidariteit. Nu heb

ben de werkgever en werknemer weer tot 

taak passende arbeid te regelen (met ga

ranties en waarborgen). Ik vraag mij wel 

af of de lasten individueel afgewenteld 

moeten worden. Juist in deze nieuwe vor

men van solidariteit kunnen eigen verant

woordelijkheid en onderlinge solidariteit 

samen opgaan." 

Volgens PellIlekamp draait het in de poli

tiek om actief burgerschap en niet om 

passieve consumenten. "Ik verzet mij 

tegen het beeld van de passieve consu

ment. Het gaat om het stimuleren van 

actief burgerschap. We zijn met velen 

hoog opgeleid. Minimaal MBO-niveau is 

toch de norm voor ons onderwijsbestel. 

Daar mag je je maatschappij dan ook wel 

op inrichten. We moeten niet doen alsof 

we allemaal afhankelijk zijn. Ieder mens 

heeft tal van mogelijkheden. De inrich

ting van de samenleving moet het naar 

boven halen van deze mogelijkheden niet 

onderdrukken, maar faciliteren." 
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Intermezzo: stemverheffing 

bij ontevredenheid 
PROF. DR. P. DEKKER EN DR. J.J.M. DE HART 

In dit intermezzo presenteren Paul Dekker en Joep de Hart enige gegevens uit 

een onlangs in opdracht van het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) uitge

brachte bevolkingsenquête. Op basis van gerapporteerde verwachtingen zijn 

burgers tamelijk positief over de inspraakmogelijkheden. De kunst is nu dit 

potentieel aan inspraakmogelijkheden ('voice' in de terminologie van 

Hirschman) te benutten, zonder dat vergroting van de 'exit-optie tot uithol

ling van dat potentieel leidt. Is de uitdaging voor de christen-democratie niet 

om nieuwe vormen van particulier initiatief te bedenken tussen politieke aan

bod sturing en marktconforme vraagsturing in? 

Vraagsturing betekent doorgaans vergroting van de individuele keuzevrijheid 

van gebruikers van voorzieningen. Er is minder gedwongen winkelnering en dat 

zal het gedrag van ontevreden gebruikers veranderen. In de bekende terminolo

gie van Albert Hirschman (zie ook de bijdrage van Swierstra en Tonkens in dit 

nummer): als voor hen de exit open staat om naar een andere aanbieder te stap

pen, hebben ze minder reden om hun vaice te verheffen en te proberen via in

spraak, medezeggenschap en actie verbeteringen af te dwingen. 

In dit stukje gaan we niet in op de politiek-ideologische vraag hoe bevrijding en 

bedreiging zich verhouden bij een vraaggestuurde vermarkting van voorzienin

gen, maar kijken we hoe burgers hypothetische vaice-opties waarderen in situ

aties waarin exit niet als alternatief wordt aangeboden. Onze gegevens zijn ont

leend aan een bevolkingsenquête die het Sociaal en Cultureel Planbureau liet 

uitvoeren voor het op 10 september uitgebrachte Sociaal en cultureel rapport 

2002. Tabel 1 laat zien wat de respondenten van dit onderzoek verwachten van 

telkens vier mogelijkheden om iets te doen in vier gevallen van ontevredenheid 

over quartaire dienstverleners. 
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'Over de hele linie 

blijken de Neder

landse burgers 

tamelijk positief 

gestemd over de 

mogelijkheden om 

invloed uit te oefe-

nen: 

Tabel 1 

'Stel: ... (u bent of iemand is ontevreden) ... Men kan dan verschillende dingen 

doen. Enkele daarvan staan hieronder genoemd. Kunt u van elk daarvan aange

ven hoe groot volgens u in het algemeen de kans op succes is?' Antwoorden van 

een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ou

der (in procenten; horizontaal gepercenteerd) 

Daar verwacht ik . 

niets weinig wel wat veel 

van van van van 

Stel: iemand is zeer ontevreden over de school van zijn of haar kinderen. 

o Gaan klagen bij de directeur of directie van de school 4 21 65 10 

o Contact opnemen met de ouder- of medezeggenschapsraad 5 2S 63 7 

o Contact opnemen met gemeenteraadsleden, de betreffende wethouder 

of de onderwijsinspectie 20 SO 26 4 

o Contact opnemen met andere ouders om samen iets te doen S 24 S8 12 

Stel: u woont in een afgelegen dorp en u bent afhankelijk van vervoer 

met de bus. Nu hoort u dat er een aanzienlijk slechtere dienstregeling 

in de maak is. 

o een brief sturen aan de directie van de busonderneming 29 51 19 2 

o contact opnemen met de media (krant, radio, tv) 6 28 S8 8 

o contact opnemen met politieke vertegenwoordigers (gemeenteraadsle-

den, wethouder; leden van gedeputeerde staten e.d.) 13 41 40 6 

o proberen samen met andere inwoners een actie te organiseren 5 21 60 15 

Stel: uw vader of moeder woont in een verzorgingshuis. U vindt de 

zorg in dat verzorgingshuis beslist onvoldoende. 

o contact opnemen met de directie van het verzorgingshuis S 3S S4 6 

o contact opnemen met de cliëntenraad 2 23 67 7 

o contact opnemen met de inspectie volksgezondheid 7 38 45 10 

o proberen samen met de familieleden van andere inwoners het 

probleem aan de orde te stellen 3 21 63 13 

Stel: uw gemeente heeft bouwplannen met uw straat, waarmee een 

meerderheid van uw straat het niet eens is. 

o contact opnemen met de gemeente, gemeenteraadsleden, politieke 18 4S 34 4 

partijen of de betreffende wethouder 

o contact opnemen met het wijk- of buurtcomité 6 28 58 7 

o contact opnemen met de media (krant, radio, tv) 6 31 S4 9 

o proberen samen met andere inwoners een actie te organiseren 4 19 60 17 

Enquête Kwaliteit van de quartaire sector 2002 (SCP) 
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'Duiden de verbale 

gemeenschapszin 

voor collectieve ac

tie en de gebleken 

'loyalty' niet op een 

potentieel waar de 

politiek gebruik 

van zou kunnen 

proberen te maken 

door de bevorde-

ring van collectieve 

verantwoordelijk

heden van gebrui

kers voor hun voor

zieningen?' 

Over de hele linie blijken de Nederlandse burgers tamelijk positief gestemd over 

de mogelijkheden om invloed uit te oefenen, Slechts in vier van de zestien ge

vallen verwacht een meerderheid weinig of niets. Bij vermeend tekortschieten 

van alle vier dienstverleners wordt veel verwacht van het samen met andere ge

dupeerden of direct betrokkenen iets ondernemen. Telkens acht zo'n driekwart 

van de ondervraagden deze wijze van reageren het meest effectief. Waar inscha

keling van de media wordt aangeboden, scoort ook deze optie hoog. Contact op

nemen met directies acht men in het geval van de busonderneming weinig zin

vol, maar bij de school en het verzorgingstehuis zien veel mensen hier wel moge

lijkheden. In de laatstgenoemde gevallen is een ruime meerderheid ook positief 

gestemd over het inschakelen van een inspraak- of medezeggenschapsorgaan. 

Met uitzondering van de bus, waar de directie hekkensluiter is, verwacht men 

van het inschakelen van politici en inspecteurs van de overheid het minst. 

Bij deze bevindingen kunnen de nodige kanttekeningen worden geplaatst. 

Wellicht hebben we situaties te simpel omschreven en hadden we andere actie

mogelijkheden moeten aanbieden, en natuurlijk, de antwoorden zijn maar 

woorden en ook als ze welgemeend zijn, zeggen ze weinig over wat mensen zelf 

in het geval van ontevredenheid zouden gaan doen. Maar toch: duiden de verba

le gemeenschapszin voor collectieve actie en de gebleken 'loyalty' (behalve bij die 

busonderneming hebben onze respondenten meer op met directies en interne 

organen dan met externe autoriteiten) niet op een potentieel waar de politiek 

gebruik van zou kunnen proberen te maken door de bevordering van collectieve 

verantwoordelijkheden van gebruikers voor hun voorzieningen? En biedt de 

christen-democratische traditie dan niet een mooie basis voor het bedenken van 

nieuwe vormen van particulier initiatief tussen politieke aanbodsturing en 

marktconforme vraagsturing via verzekeringspolissen en vouchers? We laten het 

in dit empirisch planbureau-intermezzo bij het stellen van de vragen. 

Dr. ].].M. de Hart en prof dr. P. Dekker zijn werkzaam bij het Sociaal Cultureel 

Planbureau. 
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'Vraagsturing? 
Dit l<abinet gaat 
hier niet naartoe, 

CDV in gesprek met 
Pieter Winsemius 

Door 

mr. FAM. van den Heuvel 

Nederland, de maatschappij moet minder verticaal en 

meer horizontaal denken. Krachten van onderop zijn 

belangrijk en de mensen bepalen de koers. Meer indivi

dualisering, minder hechten aan vaste structuren, afne

mende loyaliteit zijn de bewegingen die dominant zijn. 

De maatschap als metafoor? Vraagsturing vervangt op 

steeds meer plaatsen de aanbodsturing. Niet eens pri

mair als praktisch iets, maar meer nog als een manier 

van denken. CDV sprak in dat kader met oud-minister 

Pieter Winsemius. 



e. 
, 

Naar een nieuwe maatschap is de titel van 

een lijvig essay dat Pieter Winsemius en 

enkele anderen in 2001 schreven. In deze 

horizonschets geven ze op basis van een 

aantal trends en maatschappelijke ont-

wikkelingen aan hoe de Nederlandse sa-

menieving en de wereld veranderd zijn, 

nog steeds veranderen en zullen verande-

ren. Met als belangrijkste trend de indivi-

dualisering zijn er veel bewegingen waar 

te nemen, die leiden tot 'het nieuwe be-

sturen', 'het nieuwe werken', 'het nieuwe 

ondernemen' en 'het nieuwe consume-

ren'. In de maatschap staat de eindgebrui-

Pieter Winsemius 

ker centraal en vormt 'vrijheid in gebon

denheid' de kern van de maatschap Ne

derland. De maatschap wordt hierbij ge

presenteerd als nieuwe, vernieuwde, orga

nisatievorm, die meer eigentijds is dan be

staande structuren. Waar in de traditione

le opbouw vooral gedacht wordt in verti

cale kolommen en functioneel ingerichte 

ministeries bepleit de Maatschap Neder

land horizontale wisselwerking tussen 

marktpartijen in open netwerken. 

Kolommen zijn te traag. Van de kant van 

de overheid zal de regierol liggen bij het 

Ministerie van Economische Zaken. De 

kersverse minister Heinsbroek kan dus, op 

zijn onconventionele manier, van start. 

Afnemende loyaliteit 

CDV: Kan de maatschap of deze wijze van 

denken een instrument zijn om de maat-

schappelijke sector te ontketenen? 

WINSEMIUS: "Ons verhaal over de maat-

schap past precies in hetgeen er het afge-

lopen jaar allemaal gebeurd is. De indivi-

dualisering geldt duidelijk als de voor-

naamste beweging, als de belangrijkste 

trend in de maatschappij. Natuurlijk zijn 

internationalisering en informatisering 

eveneens belangrijke trends, maar indivi-

dualisering is de sterkste en heeft die 

andere twee tot gevolg of als instrument. 

Mensen kunnen massaal grote wensen, 

eisen stellen. En, de mensen zijn minder 

loyaal. We kennen grofWeg vijf markten 

en overal is sprake van een sterk afnemen

de loyaliteit. De eerste markt is die van de 

'producten en diensten'. Mensen, consu

menten, kijken bij de aanschaf van pro

ducten en diensten steeds naar wat op dat 

moment het meest passend is. Merken- en 

winkeltrouw is er ook niet. Op de arbeids

markt, de tweede markt, zien we hetzelf

de: werknemers zijn minder honkvast. De 

werkgever staat met de pet in de hand en 

bonussen en andere incentives bieden de 
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werknemer de keuze. De derde markt is 

de kapitaalmarkt. De aandelenmarkt kent 

sterke pieken en dalen. Snelle koop en ver

koop wisselen elkaar af. Er zijn forse fluc

tuaties, zelfs in de fondsenmarkt. De men

sen willen dit ook en vreten de beursbe

richten, die nog net na de fileberichten en 

het weerbericht komen. En dan de vierde 

markt: de markt voor buren. Hieronder 

versta ik de mensen met wie je direct con

tact hebt. Mensen zijn minder loyaal. De 

gemeenschappen zijn groter en anonie

mer. Er is meer mobiliteit en mensen in 

de buurt hebben elkaar minder hard 

nodig. Mensen zullen in redelijkheid con

tact zoeken met elkaar. Een wijkagent die 

tussen de mensen zit, is een betere oplos

sing dan zomaar 6000 agenten erbij. Tot 

slot is er de markt voor zingeving. Mensen 

zijn steeds zoekende en zijn niet vast te 

ketenen. Deloyaliteit. Sowieso voelt men 

zich minder aangetrokken tot politieke 

partijen die te log en te ouderwets zijn. 

Ook de NGO's, de single issue-bewegingen 

zijn niet meer het antwoord. Dit komt 

door de opkomst van de single event-bewe

gingen, die zich, zie Seattle, zie Fortuyn, 

onttrekken aan de besluitvorming en spel

regels van de bestuurders. Doordat ze zich 

organiseren voor een single event zijn ze 

ongrijpbaar voor politiek en overheid. 

Fortuyn was een event dat wilde afrekenen 

met de zittende regenten, die te traag ope

reren." 

Ankers, inspiratie 

en bezieling 

Tussen zijn betoog over de maatschap en 

de ontketening van maatschappelijke 

instituten door dwaalt Winsemius africh-

ting de politiek van alledag. Het regeerak

koord is net klaar en het kabinet opbou

wen is in de laatste fase. Hij ziet plussen 

in de het nieuwe programma, zoals de 

ruimte die er is voor instellingen zelf, los 

van de centrale overheid. 

WINSEMIUS: "De individuele CAO zoals die 

steeds vaker gesloten wordt, los van de 

vakbonden is een goede ontwikkeling. 

Verder krijgen we in de zorgsector steeds 

meer eigen verantwoordelijkheden voor 

de instellingen en patiënten: instrumen

ten als het PGB. In het onderwijs komen 

de vouchers op. Op milieugebied wordt ook 

meer zelfregulerend gedacht: C02-emissie

rechtenhandel. Belangrijk hierbij is wel 

dat er duidelijke afspraken en doelen 

gemaakt en gesteld worden." 

In het essay over de Maatschap worden 

eveneens veel ideeën gelanceerd die niet 

eens zo nieuw zijn. Er zijn vaker en er zijn 

nog steeds organisaties van onderop geor

ganiseerd. De coöperatie bijvoorbeeld. 

WINSEMIUS: "Inderdaad niet allemaal even 

nieuw. Wel hebben we een analyse willen 

geven. De coöperatie, wat je zegt, is van 

onderop georganiseerd en heeft kenmer

ken van de maatschap, maar is toch 

anders. Wanneer ik naar de Rabobank 

kijk, dan zie ik dat ze sterk doorgroeit in 

ledenaantal. Bijna één miljoen leden. Is 

dat nodig? Het is goed dat de Rabobank 

haar coöperatieve structuur serieus 

neemt, maar waarom doet ze dit? Je moet 

niet alle klanten lid willen maken. Dat is 

ook niet nodig. Dat moet geen doel zijn. 

Of je moet op grote schaalloyaliteitspro

gramma's voor leden organiseren. Maar 



dat is anders dan het hebben van leden 

die als een soort ankers nodig zijn en, in 

dit geval, de bank op koers houden. Een 

individueel Rabobank-lid kan toch uitein

delijk geen wezenlijke invloed hebben op 

centraal niveau. Zo heeft een politieke 

partij ook niet veel leden nodig. Wel vol

doende om niet af te drijven. Ik vergelijk 

het met de Vereniging voor 

Natuurmonumenten waarvan ik voorzit

ter ben geweest. We hebben hier 970.000 

leden, maar er is maar een zeer klein aan-

tal actief: 3500. Meer hoeft ook niet om op 

koers te blijven. Inderdaad, dan is er eer

der sprake van een maatschap waarin de 

schien ook niet in 44 pagina's. Te veel 

pragmatisme, maar ook het oplossen van 

de files en de wachtlijsten in de zorg lukt 

ze niet. Je moet haalbare doelstellingen 

nemen. En dan terug naar de maatschap. 

De maatschap moet gedreven worden 

door inspiratie en vertrouwen. Er moet 

een vonk zijn. Wisselwerking tussen de 

partners. Die inspiratie, wisselwerking en 

het vertrouwen moeten individuen afhou

den van plat consumentisme." 

Afvinl<gedrag en waan 

van de dag 

partners de koers bepalen dan van een In zijn essay over de maatschap geven 

vereniging waar alle leden meesturen." Winsemius c.s. aan dat grote bedrijven 

minder passend zijn in zijn toekomstvisie 

Het afnemende ledental van politieke par- van de maatschap. Ze zouden te log zijn. 

tijen ziet Winsemius dus niet als pro-

bleem. Het past ook in de overheersende CDV: Is dat zo? Want grote ondernemin

trend die hij noemde: individualisering en gen die nieuwe ontwikkelingen overne-

afnemende loyaliteit. Ook de LPF met een men en goed inzetten in hun bedrijf heb-

zeer gering ledenaantal en Fortuyn als tij- ben juist het beste van twee werelden. 

delijk evenement passen in dat beeld. 

Voor politieke partijen in de regering is 

het dan een hele taak om de juiste koers 

te varen en de mensen mee te krijgen. We 

dwalen weer af naar het regeerakkoord. 

WINSEMIUS: "Ondernemingen, grote bedrij

ven, zullen zich als een maatschap moe

ten organiseren. Dan kunnen ze met de 

tijd en de trend mee. Zie de eerder 

genoemde markten van disloyaliteit op 

WINSEMIUS: "Ondanks de plussen die ik kapitaal-, arbeids- en productenmarkten. 

noemde, is het regeerakkoord grijs. Een Overigens geldt voor grote bedrijven de 

ander woord heb ik er niet voor. Over de vraag hoe hun maatschappelijke verant-

milieu paragraaf is al veel gezegd. Deze is woordelijkheid ligt. Aan wie zijn ze ver-

afWezig. De partijen waren het er aller- antwoording schuldig? Van wie hebben ze 

eerst snel over eens dat dit een staatsse- een mandaat? Grote bedrijven zijn met 

cretariaat moest worden. Verkeerd. Ook name eenvoudig en goed af te rekenen 

richting ontwikkelingssamenwerking wanneer ze direct contact hebben met de 

(geen minister, maar staatssecretaris) gaat consument. Een recent onderzoek van 

een verkeerd signaal uit. Ik mis de inspira- DHV toont aan dat bedrijven die consu-

tie en de bezieling. Bezieling kan mis- mentenproducten verkopen beter luiste-
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ren naar kritiek van maatschappelijke 

organisaties dan de ondernemingen die 

alleen bedrijven als klant hebben. Of, con

creter gezegd, Shell stopte met de Brent 

Spar, en Heineken verliet Birma. IHC, toe

leverancier voor andere bedrijven, bleef in 

Birma. Als er met de voeten gestemd kan 

worden, binden bedrijven in. Overigens 

kunnen we meer vragen stellen bij de legi

timatievraag. Wie heeft de NGO's, die die 

acties bij bovengenoemde gebeurtenissen 

voerden, gelegitimeerd? Bij 

Natuurmonumenten heb ik mij niet gele

gitimeerd gevoeld namens de leden te 

het bestuur van een maatschappelijke or

ganisatie praten om later te kunnen zeg

gen dat ze deze groepen geraadpleegd 

hebben. Zelf heb ik me diverse keren on

derwerp van zo'n 'afVinkritueel' zien zijn. 

Dat is geen betrokkenheid. Politieke par

tijen moeten mensen raadplegen bij 

vraagstukken als Schiphol. de WAO. Dan 

gaat men slim om met het middenveld. 

Politieke partijen moeten meer acties 

ondernemen en single event-gericht zijn." 

Naar de schroothoop 

kunnen spreken, ook niet tijdens het CDV: En dan terug naar de vraagsturing. 

IJburg-referendum. Ik heb ze niet allemaal Hoe gaat het kabinet Balkenende hiermee 

gesproken en de leden hadden me daar- om? 

voor ook niet gelegitimeerd. Leden moe-

ten niet massaal een organisatie als 

Natuurmonumenten van links naar rechts 

kunnen sturen. Het zou ook moeilijk 

vorm te geven zijn in de praktijk. Het is 

daarom beter dat een bestuur de koers 

uitzet en leden met hun voeten stemmen. 

Ze haken dan af wanneer de voorstellen 

hen niet aanstaan. Dat besturen er goed 

aan doen om zo goed mogelijk te horen 

wat hun achterbannen vinden, spreekt 

voor zich. Datzelfde geldt voor een politie

ke partij. Wanneer de leden iedere dag 

zouden kunnen bepalen wat de koers is, 

wordt de partij een speelbal. Het CDA is 

een maatschap met stemmen. In een 

maatschap heb je andere mechanismen 

dan in een organisatie die puur door 

stemmen bepaald wordt. De maatschap is 

een vehikel om de vluchtigheid van de 

waan van de dag eruit te halen. Wel moe

ten politieke partijen natuurlijk mensen 

betrekken bij maatschappelijke issues. Dat 

is beter dan wanneer ministers enkel met 

WINSF.MIUS: "Dit kabinet gaat hier niet 

naartoe. Men is te bang voor het verlies 

aan sturing. Men kiest voor zekerheid. 

Helaas, dan ook te veel centralisme. Ook 

eist vraagsturing een aantal randvoor

waarden, waarvan het de vraag is of deze 

er zijn. Allereerst moet er perfecte infor

matie zijn. In de zorgsector is dat al heel 

lastig. Is het ziekenhuis of de huisarts 

die je het aardigst ontvangt de winnaar 

bij vraagsturing? Is deze dan ook de 

beste? Voorts dient er een soort van 

evenwicht vraag-aanbod te zijn. Dat is nu 

een fictie op de meeste terreinen. Tot 

slot dient er een sterk vertrouwen te zijn 

in de aanbieder. Bij zaken betreffende 

het (semi-)pu-blieke terrein zijn dat vaak 

bestuurders. Het is dan de vraag of dit 

vertrouwen er altijd is. Overigens vind ik 

ook dat politici aan het stuur moeten 

blijven. Dat is het enige mechanisme dat 

werkt. Het bedrijfsleven en de NGO's zijn 

wel partners. Belangrijke. Overigens 



moeten de bestuurders, de ministers, wel 

hun rol kennen. We moeten af van de 

informele economie waarin de rijken 

zaken geregeld kunnen krijgen, omdat 

het formele circuit niet werkt." 

CDV: Tot slot, heeft u nog een opinie over 

de nieuwe ministersploeg die aantreedt? 

WINSEMIUS: "Ministers die zeggen 'ik heb 

dit en dit besloten' kunnen naar de 

schroothoop. Ministers die zeggen dat de 

witte boorden ten dienste staan van de 

blauwe boorden zullen de winnaars zijn. 

De oorspronkelijke betekenis van minister 

is dienaar." 
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Vraagsturing: 

de noodzaal{ van goed 

politiel{ management 
DRS. S.P.M. DE WAAL 

Het concept 'vraagsturing' heeft volgens Steven de Waal een behoorlijk poli

tiek draagvlak in de bestuurlijke en managementwerkelijkheid van de publie

ke dienstverlening van dit moment. Maar de weg naar werkelijke realisering 

ervan zal niet makkelijk zijn. De politieke consensus die over de invoering van 

'vraagsturing' bestaat, kan alleen verzilverd worden als de nieuwe regering de 

moed heeft scherp aan te geven wat publieke en wat private verantwoordelijk

heden zijn. De Waal gaat daarbij in op een vijftal praktische vraagstukken die 

daarmee verbonden zijn: 1. de verdeling van private en publieke verantwoor

delijkheden 2. het effectief toezicht daarop 3. het stimuleren van transparante 

marktvorming 4. het garanderen van een minimumniveau van voorzieningen 

binnen beperkte budgettaire middelen 5. leiderschap bij overgangsmanage

ment. De Waal stelt voor om het concept van de maatschappelijk verantwoor

delijke private ondernemingen te gebruiken bij de introductie van vraagstu

ring. Een 'maatschappelijke onderneming' is een erkende private non-pro/it

organisatie die in hoge mate wordt gefinancierd vanuit publieke/collectieve 

middelen en daarvoor ook publieke dienstverlening volgens wettelijke rech

ten en regels levert. Ook de vraag aan welke doelgroepen deze organisatie le

vert, is vaak wettelijk vastgelegd. Voorts houdt het concept ook in dat voor 

dergelijke organisaties geen verbod geldt om diensten op commerciële basis 

te verrichten, noch dat zij hierin worden tegengewerkt. Dus weliswaar is de 

doelstelling non-pro/it, maar het is niet verboden in het geheel van activitei

ten ook for proflt te werken. Het concept 'vraagsturing' past in een reeds meer 

dan tien jaar lopend leerproces van privatisering en marktwerking dat nu in 

een subtielere fase is beland. Het past daarmee ook zeker in de signatuur van 

een christen-liberaal kabinet, terneer daar het zeer goed aansluit op het syste

matischer werken met private maatschappelijk verantwoordelijk ondernemin

gen. 

'Vraagsturing' is 'in' en de verwachtingen zijn hooggespannen. Er is een opval

lend brede politieke consensus dat het introduceren van (meer) vraagsturing zal 

helpen de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren. Deze consen

sus strekte zich tijdens de recente verkiezingen zelfs uit van (groen-)links tot ge

matigd liberaal. Het breed gedragen politieke idee dat 'vraagsturing' een oplos-
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sing is, wordt dan ook nog eens geopperd voor vrijwel alle sectoren van dienst

verlening: van gezondheids- en welzijnszorg tot onderwijs, tot additionele en 

sociale arbeidsvoorziening. Zoveel politieke eensgezindheid is tamelijk uniek. In 

het recente verleden konden veel politiek-bestuurlijke hypes niet steunen op eens

gezindheid en kon de voorkeur van de ambtenarij om per sector met haar eigen 

oplossingenjargon te komen volop worden uitgeleefd. De nu heersende politieke 

eensgezindheid biedt potentieel veel voordelen. Er zijn echter ook risico's aan 

verbonden. Te weinig overeenstemming leidt tot kritiek, maar teveel overeen

stemming ook. De kans is nu groot dat wetenschap en journalistiek elkaar vin

den in hun hobby: politician bashing. In plaats van de consensus toe te juichen, 

slaat de scepsis, mogelijk gebaseerd op jaloezie, toe. 'Panacee voor alle kwalen', 

'onvoldoende doordacht instrument', 'modieus en gebrek aan eigen creativiteit', 

'elkaar gedachteloos napratende politieke kaasstolp' zijn dan termen waarin de 

kritiek al snel wordt vervat. Het management in de diverse publieke sectoren is 

ook bedreven in deze vormen van ongeloof, kritiek en scepticisme. De brede con

sensus zal in de komende jaren verzilverd moeten worden. Dat zal geen sinecure 

zijn, omdat de uitwerking en implementatie ervan allerlei lastige en controver

siële kanten heeft. 'Vraagsturing' mag niet alleen maar 'management by speech' 

blijven: zonder overtuigende uitwerking en verdediging kan de brede consensus 

over vraagsturing heel gemakkelijk in duigen vallen Daarom is het allereerst 

zaak heldere antwoorden te geven op veel gestelde vragen: 'Wat is vraagsturing?', 

'Waar is het een oplossing voor?', 'Wat zijn de eventuele negatieve effecten en 

condities waaronder het succesvol kan worden toegepast?' En nog belangrijker: 

'Vraagsturing' mag 'past de politieke modieusheid en eensgezindheid bij de managementwerkelijk-

niet alleen maar heid van dit moment?' Is dit het juiste instrument op het juiste moment? Voor 

'management by politici is het natuurlijk ook uitermate relevant of 'vraagsturing' gaat helpen de 

speech' blijven: zon- nieuwe politieke doelstellingen te verwezenlijken. Als een 'hype' niet helpt, keert 

der overtuigende de retoriek zich immers tegen de politici, die haar uitgevent hebben. Het volk 

uitwerking en ver- rekent immers bij verkiezingen wel af op resultaten. 

dediging l<an de 

brede consensus De theoretische en conceptuele vragen als 'Wat wordt verstaan onder vraagstu-

overvraagsturing ring?' en 'Waar wordt het geacht een oplossing voor te zijn?' worden elders in 

heel gemalu<elijk in dit nummer, zoals bij De Vijlder en Bovenberg al behandeld en kritisch bezien. 

duigen vallen.' Mijn eerste stelling is dat het concept 'vraagsturing' een behoorlijke kans van sla

gen heeft in de bestuurlijke en managementwerkelijkheid van de publieke dienst

verlening van dit moment. Maar de weg naar werkelijke realisering ervan zal 

niet makkelijk zijn. 'Vraagsturing' introduceert marktachtige prikkels en verster

king van de invloed van de vraag en vrager binnen publiek gedefinieerde en gefi

nancierde dienstverlening, hetgeen leidt tot spanningen. De slagingskans van 

vraagsturing hangt afvan de manier waarop de nieuwe regering zal omgaan 

met deze spanningen, samen te vatten in vijf praktische vraagstukken intrinsiek 

49 

tl 
o 
"' r< 

"' Z 

;,:: 
o 
..; 

"' '" "' z 
"' z 

" "' '" o ,... 

" "' z 



50 

o 
z 
..; 

'" '" ..; 

'" z 
z 
Cl 

tl 
o 
o 
" < 

" ,. ,. 
Cl 
~ 

..; 
c 

" z 
Cl ." 

'Nederland kauwt 

nog op reeds geïn

troduceerde, maar 

nog niet ver geïm

plementeerde con

cepten als 'managed 

competition' en 

'marktwerking' , 

wellicht met uit

zondering van het 

concessiestelsel 

voor het openbaar 

vervoer.' 

verbonden aan meer vraagsturing: 

1. Heldere definitie van normen, rechten en prestaties verbonden aan de publie

ke regulering en financiering en wijze van garanderen hiervan, ook bij uitvoe

ring door private organisaties; 

2. Effectief en betrouwbaar toezicht, in een mix van publieke en private verant

woordelijkheden, scherp en lerend ingericht, omdat we ons in sommige sectoren 

eigenlijk geen 'trial and error' of achteraf sturen op incidenten kunnen veroorlo

ven; 

3. Bevorderen van de zelfWerkzaamheid van de 'nieuwe markt'. Een markt ont

staat uiteindelijk niet door regulering, maar door interacties en gedrag van vra

gers en aanbieders. 

4. Handhaven van een minimum wettelijk niveau voor de rechthebbende burger 

binnen beperkte publieke financiële kaders. 

5. Procesmanagement van het overgangsproces: stappenplan, timing, politieke en 

maatschappelijk consensusbuilding, omgang met 'near accidents' in de overgang. 

De lrracht van 'vraagsturing' als centraal beleidsconcept 

We hebben al vele richtinggevende beleidsconcepten gehad, zoals 'privatisering' 

en 'contracting out' (hoogtepunt jaren tachtig en negentig, uitloop naar begin de

ze eeuw) en, andere, vaak met meer ambities toegepast in Angelsaksisch gebied, 

zoals 'reinventing government' (eerste periode Clinton administration) en 'third way' 

(Giddens tijdens revival van Labour), hoogtepunt eind vorige eeuw. Nederland 

kauwt nog op reeds geïntroduceerde, maar nog niet ver geïmplementeerde con

cepten als 'managed competition' en 'marktwerking', wellicht met uitzondering 

van het concessiestelsel voor het openbaar vervoer. Toch liggen deze concepten, 

evenals het begrip 'quasi-markets', dicht aan tegen het concept 'vraagsturing'. In 

de kern gaan we daarmee weg van privatisering als overdracht van publiek ei

gendom aan bedrijfsleven, naar introductie van allerlei marktgelijke prikkels, 

vaak nog steeds binnen sterk politiek ingerichte financieringsconstructies en 

-organisaties, om daarmee de nadelen van starre planning en intern gerichte 

ambtelijke uitvoering tegen te gaan. Je zou kunnen zeggen dat we in subtielere, 

of zo men wil, beter doordachte vormen van liberalisering terecht aan het 

komen zijn. 
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Lessen uit de naïeve privatisering vanaf de jaren tachtig 

De eerste privatiseringsbegrippen waren feitelijk weinig dynamisch: uitgegaan 

werd van bestaande organisaties en structuren en vervolgens werden deze ge

heel of gedeeltelijk in eigendom of op contractbasis 'overgedaan' aan het be

drijfsleven. Vanuit uitgekristalliseerde institutionele verbanden verschoven stuk

ken organisatie van eigendom en management. Eigenlijk werd daarbij onvoldoen

de onderkend in welke context dergelijke publieke en private organisaties func

tioneren, en dus waar deze organisatorische structuren en stijlen van leidingge

ven vandaan komen en naartoe gaan. Daarachter lag het wat naïeve geloof dat 

het bedrijfsleven vrijwel altijd efficiënter en effectiever opereert dan de over

heid. In het licht van zeer recente gebeurtenissen rond frauduleus handelen en 

boekhouden, zoals bij Enron, Xerox en Merck, vinden we dit natuurlijk nu wel 

erg veel vertrouwen in de goedheid van het handelen van het bedrijfsmanage

ment, maar er is eigenlijk al veel langer twijfel. Deze komt voort uit het feit dat 

we via de implementatie van vele privatiseringscases inmiddels al veel meer ge

leerd hebben over de context waarin het bedrijfsleven opereert. Zodanig zelfs 

dat ons de uitwassen van een te ver doorgevoerd geloof in aandelenkoersen en 

'shareholder value' al langer duidelijk waren en deze actuele uitwassen ons in ze

kere zin dan ook niet eens verbazen. 

Dergelijke lessen zijn: 

- Privatisering leidend tot een privaat monopolie is 'the worst of two worlds' (o.a. 

Loodswezen). 

- Privatisering van basisvoorzieningen, die de burger vervolgens onontkoombaar 

toch nodig heeft, verlegt alleen de kosten vanuit boekhoudkundig oogpunt, het 

verdwijnt uit het zicht van degenen die de collectieve lasten beheren (overigens 

binnen Europese afspraken niet onbelangrijk), maar zijn voor de burger per sal

do nadelig en bouwen de schaalvoordelen van de voorziening af. In veel opzich

ten is de burger immers vaak een 'captive customer' en kan niet anders dan beta

len voor belangrijke voorzieningen. Voorbeeld hiervan uit het verleden is het uit

kleden van het collectief gefinancierde deel van de tandartszorg, waarna eenie

der zich verder bijverzekerde. In de totale kostenomvang was daarmee de burger 

per saldo meer geld kwijt, alleen was een geringer deel hiervan zichtbaar in de 

boekhouding van het Ministerie van Financiën. Een ander fraai voorbeeld vor

men de oorspronkelijke plannen tot tolheffing, waarbij burgers zonder de moge

lijkheid van alternatieve rij routes zouden moeten gaan betalen voor gebruik van 

wegen waar ze voorheen gratis overheen konden (en hun woonwerksituatie op 

hadden ingericht) en vermoedelijk via belastingen al voor betaald hadden! 

- Privatisering leidt ook tot extra kosten, zoals extra PR, managementvergoedingen 

en kosten van faillissement (o.a. kraamzorg). 
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'Geen enkele marl<t 

functioneert zon-

der ordening en be

waldng van deze or

dening, en daarin 

spelen overheid en 

wettelijl<e rechten 

en inrichtingen, zo

als toezichthou

ders, een cruciale 

rol.' 

- Privatisering vergt een actief beleid om reële monopolies af te breken (o.a. tele

com). 

- Privatisering van een bedrijf met een sterke investeringsachterstand (o.a. Rail

track in UK) of onvoldoende investeringsbuffer (o.a. NS in de oorspronkelijke op

zet om toe te werken naar privatisering) leidt juist niet tot verbetering van de 

dienstverlening, maar tot een hijgerige jacht op korte termijn-nettowinst om 

daarmee in aanmerking te komen voor een beursnotering of -kapitaal; noodza

kelijke investeringen worden dan juist uitgesteld. 

- Misschien wel de belangrijkste les: geen enkele markt functioneert zonder 

ordening en bewaking van deze ordening, en daarin spelen overheid en wettelij

ke rechten en inrichtingen, zoals toezichthouders, een cruciale rol. Een markt 

zonder scheidsrechter stort onder zijn eigen dynamiek in, omdat individuele be

drijven uiteindelijk geen belang hebben bij concurrentie. Uiteindelijk eet de 

grootste haai altijd alle andere vissen op in een afgesloten vijver. Marktadepten 

zullen beweren dat er bijna geen afgesloten markten zijn, omdat er altijd kansen 

zijn voor nieuwkomers, bijvoorbeeld de upstart Microsoft versus IBM. Maar soms 

duurt het te lang om daarop te wachten of zijn de misstanden en het gebrek aan 

consumentenvrijheid te groot of worden er wel erg onoorbare belemmeringen 

opgeworpen. Ditzelfde Microsoft toont dit jaren later zelf aan in wat dan weer 

opnieuw een 'volwassen' markt is! 

- Tenslotte en het meest actueel: privatisering en marktwerking van publieks

diensten zijn niet alleen kwesties van techniek, instrumentarium, incentives en 

ander economenjargon, maar vooral ook van psychologie, vertrouwen en moreel 

leiderschap! Niet alleen wat je privatiseert en hoe je privatiseert zijn belangrijke 

kwesties, maar ook naar wie! Zowel de genoemde corpora te governance-missers in 

het grote Amerikaanse bedrijfsleven, maar ook de missers in het beheer van pu

blieke middelen, zoals bij de provincie Zuid-Holland, of de excessieve salarisstij

gingen in liberaliserende sectoren als zorg en energie gaan over dit vertrouwen 

en de aanwezige moraliteit. Dit geldt natuurlijk nog in verhevigde mate bij 

schaarse publieke diensten aan kwetsbare groepen burgers. In feite wordt de 

vraag of iets geprivatiseerd kan worden dan niet langer alleen een beleidsinstru

mentele of economische afWeging, maar wordt de dimensie van het vertrouwen 

in het morele gehalte en het zelfreinigend vermogen van de organisaties waar

aan de publieke dienstverlening zou worden overgelaten veel belangrijker. 

GrofWeg kennen we daarin drie grote systemen, die overigens toenemend door 

elkaar lopen, namelijk overheidsorganisaties, private commerciële ondernemin

gen en private non-profitorganisaties. De vraag in welk type organisatie je het 

meest vertrouwen stelt, blijkt in Nederland keurig ideologisch en politiek ver

deeld te zijn, respectievelijk naar PvdA, VVD en CDA. De LPF zou ik op dit mo

ment inschatten als een partij met vooral vertrouwen in het kleinschalige be

drijfsleven, een beetje de achterban van MKB Nederland. Kortom: privatisering is 
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in hetzelfde stadium aanbeland als de beste typering van de afgelopen nationale 

verkiezingen: 'It's not the economy, stupid'. 

De lessen voor politiek en publiel< management uit 

de privatiseringsoperaties 

Eigenlijk hebben we langs deze weg vooral geleerd in welke context het bedrijfs

leven het beste functioneert en hoe deze context zijnde 'de markt', vaak geleide

lijk, moet worden geïntroduceerd op terreinen waar deze niet of onvoldoende 

aanwezig is. 

Op het moment dat we praten over overdracht van publiek naar privaat of min

stens het toelaten van meer privaat ondernemerschap is het juist de publieke 

sector die dit met planning en beleid moet realiseren. Je zou kunnen zeggen dat 

de expertise en inzichten in het werkelijk functioneren van het marktmechanis

me de afgelopen tientallen jaren in de publieke sector van beleidsmakers en be

slissers sterk is gegroeid. Van een statische overdracht van gestolde structuren 

van publiek naar privaat hebben we geleerd naar de dynamiek te kijken en beter 

af te wegen welke maatregelen in welke verhouding en met welke timing ade

quaat zijn. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) beschouwt zich niet voor 

niets inmiddels als Rijksoverheidsexpert op het vlak van 'introductie van markt

werking' en zeker niet langer als de kampioen van 'privatisering'. Overigens zou 

je er dus op grond van de lessen die ik hiervoor heb aangegeven sterk aan kun-

'Op het moment dat nen twijfelen of de volgende slag in privatisering en marktwerking niet zozeer 

we praten over over- beyond economics is dat alleen het ministerie van EZ dan een wat magere veranke-

dracht van publiel< ring is in het Rijksbeleid. Dat is de vergrote subtiliteit van het beleid waar ik het 

naar privaat of min- over had. Dit leerproces is zeker ook doorgemaakt door de politieke ideologen 

stens het toelaten pro bedrijfsleven, zoals deze vooral in het liberale kamp te vinden zijn. Nog 

van meer privaat steeds zijn VVD en LPF te typeren als voorstanders van bedrijfsmatig werken, in-

ondernemerschap troductie van commerciële prikkels en markten, en vooral meer ruimte en 

is het juist de pu- markt voor private commerciële organisaties, ook in publieke dienstverlening, 

blieke sector die dit maar ook zij zullen dat subtieler en meer volgens sturingsprincipes vormgeven 

met planning en be- dan Thatcheriaans de boel maar over de schutting van 'het bedrijfsleven' te gooi-

leid moet realise- en. Sterker nog, het leerproces heeft ertoe geleid dat ook een partij als de LPF 

ren.' veel krachtiger aanduidt wat vooral niet geprivatiseerd moet worden, zoals de 

NS en Schiphol (gedeeltelijk). Overigens sluit ik niet uit dat met name de LPF 

nog steeds het sentiment heeft van de echte (kleine) ondernemer: 'Laat ons het 

maar doen, want jullie (lees: de publieke sector) weten niet wat markten en on

dernemen inhouden'. Daarmee overigens in mijn ogen dus ernstig onderschat

tend het verschil tussen macro-inzichten die nodig zijn om markten te creëren 

en in stand te houden en meso-inzichten die voortkomen uit werkelijk en suc-
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'In het licht van die 

verbeterde aan

dacht voor de 

marktcontext van 

het bedrijfsleven, 

en vooral hoe je die 

vanuit publiel{e 

l{aders en wetge

ving geleidelijk 

introduceert, past 

in hoge mate het 

concept en instru

ment 'vraagstu

ring': 

cesvol privaat ondernemerschap! Dit is zo'n beetje vergelijkbaar met veronder

stellen dat een goede dokter ook wel een goede minister van volksgezondheid 

zal zijn. 

Dat is de subtiele tussenstand rond 'privatisering' waar we staan anno 2002, nu 

het nieuwe kabinet aantreedt. In het licht van die verbeterde aandacht voor de 

marktcontext van het bedrijfsleven, en vooral hoe je die vanuit publieke kaders 

en wetgeving geleidelijk introduceert, past in hoge mate het concept en instru

ment 'vraagsturing' . Hiervoor is dus ook grote politieke steun, al zal dat bij de 

diehards van de marktwerking, zijnde WO en LPF, knarsetandend zijn. 

Als je al verwijten zou moeten maken naar de ideologen ter linkerzijde, dan be

treft het feitelijk het verwaarlozen van de counterpart van privatisering, hoe sub

tiel ook, namelijk de verbeterde inrichting en sturing van de publieke sector zelf 

met alle wettelijke, politieke en ambtelijke mechanismen die daarin denkbaar 

zijn. Zowel bij de discussie over de renationalisatie van de NS, als die over het te

rugdraaien van de privatisering van de faciliteiten van de energiedistributiebe

drijven, zag je dat er geen concepten waren ontwikkeld en ideologisch omarmd, 

die verder invulling gaven aan een overheidsvisie op basis van 'steering, not ro

wing'. Er waren in de argumenten feitelijk steeds maar twee extreme mogelijkhe

den in het spel, namelijk oftewel privaat, en dan nog de meest extreme vorm 

namelijk commercieel en vrij verhandelbaar op de aandelenmarkt, oftewel via 

de overheid en ook daar in de meest extreme vorm namelijk departementsamb

tenaren in de raad van commissarissen van het private deel en het volledig in 

het departement opnemen van de andere onderdelen. 

Ook aan die klassieke overheidskant had zich de afgelopen periode een openlijk 

leerproces kunnen en moeten voltrekken dat tot meer subtiliteit in het denkka

der en instrumentarium had moeten leiden. 

In andere landen is er geëxperimenteerd met zaken als 'performance measure

ment', 'benchmarking', 'virtual tendering'. Nederland heeft goede ontwikkelingen 

gehad als 'institutionele vernieuwing', onder andere leidend tot andere begro

tingsregels en agentschapvorming, 'publiek-private financiering' en bijvoor

beeld de rapporten Sint en Wiegel, respectievelijk over verzelfstandiging en 

kerndepartementen. Ik heb de indruk dat gemeenten hier stilzwijgend veel ver

der in gegaan zijn en met duidelijker sturingsconcepten werken dan de rijks

overheid als het gaat om aansturing van grote diensten e.d. Dit alles is in het 

buitenland vaak grofWeg aangeduid als 'new public management' en heeft daar 

op sommige plaatsen ook ze-ker furore gemaakt. Op die weg had ook in 

Nederland meer gekund en gemoeten. Dus ook door deze intellectuele armoe

de en gebrekkige bestuurlijke praktijk van continue verbetering van sturing bij 

het overlaten van taken aan overheidsorganisaties is het praktisch en ideolo-
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'In het kort komt 

het erop neer dat de 

'maatschappelijl{e 

onderneming' een 

erkende private 

non-profitorganisa

tie is die in hoge 

mate wordt gefinan

cierd vanuit publie

ke/collectieve mid

delen en daarvoor 

ook publiek dienst

verlening volgens 

wettelijl<e rechten 

en regels levert: 

gisch begrijpelijk dat het concept 'vraagsturing' nu in een rijke bodem en his

torie opbloeit_ 

De vergeten variant: Delegatie naar en samenwerldng met 

private non-profltorganisaties 

Resteert voor een juiste afweging van de bindende en ideologische kracht van 

het concept 'vraagsturing' nog de bespreking van een ander concept, namelijk 

'inschakeling non-profitorganisaties'_ Dit laatste door mij al sinds tien jaar aange

duid als 'maatschappelijk ondernemen'. In het kort komt het erop neer dat de 

'maatschappelijke onderneming' een erkende private non-profitorganisatie is die 

in hoge mate wordt gefinancierd vanuit publieke/collectieve middelen en daar

voor ook publieke dienstverlening volgens wettelijke rechten en regels levert. 

Ook de vraag aan welke doelgroepen deze organisatie levert, is vaak wettelijk 

vastgelegd. Voorts houdt het concept ook in dat voor dergelijke organisaties geen 

verbod geldt om diensten op commerciële basis te verrichten, noch dat zij hierin 

worden tegengewerkt. Dus weliswaar is de doelstelling non-profit, maar het is niet 

verboden in het geheel van activiteiten ookfor profit te werken. Tenslotte houdt 

het concept in dat deze private organisaties, die immers een sterk 'hybride' 

karakter hebben en tegelijk belangrijke vormen van publieke dienstverlening 

verzorgen, onder grote druk staan zich zelfstandig te verantwoorden naar de sa

menleving en daar stimulerend en betrokken middenin te staan. Het private 

karakter in een publiek veld leidt tot 'noblesse oblige', deze organisaties zouden 

'roomser dan de paus' moeten zijn als het gaat om legitimering van beslissin

gen, uitleg van beleid, toelating van inspraak en medezeggenschap in belangrij

ke keuzes. Binnen dit concept zouden deze organisaties zich nog sterker naar 

stakeholders moeten verantwoorden en zijn de eisen ten behoeve van het transpa

rant functioneren strenger dan bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De prak

tijk is echter op dit moment vaak niet zo, maar wel groeiend. Ook CDV heeft in 

het verleden veel aandacht besteed aan dit concept. De afgelopen jaren was de 

commercialiseringstrend in dit veld van instellingen een belangrijk issue, met 

zowel van CDA- als van PvdA-huize grote bezwaren vanuit de angst dat het de 

focus van dergelijke instellingen op werkelijke probleemgevallen en werkelijke 

publieksgroepen weg zou halen ten gunste van degenen met voldoende koop

krachtige vraag. Vanuit WD-huize betrof het bezwaar vooral de kans op concur

rentievervalsing en verstoring van (bestaande) markten. Die strijd lijkt inmiddels 

gestreden en kan worden opgelost met duidelijke regels inzake het scheiden van 

geldstromen en risico's en een juist toezicht daarop, startend bij de private orga

nisaties zelf en het (verder te verscherpen) intern (raad van commissarissen/toe

zicht) en ac-countantstoezicht. Dit is ook de lijn van het recente voorstel van de 

commissie corporate governance van Zorgverzekeraars Nederland, waarin ik parti-
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cipeerde: helder onderscheid in rechtsvormen en geldstromen, maar eveneens 

een duidelijk integraal verantwoordelijk bestuur, intern toezicht en intern gere

guleerde burgerinspraak. Achtergrondredenering hierbij is dat de overheid in 

het delegeren van taken en middelen aan private organisaties uitdrukkelijk 

synergie beoogt met het reguliere private ondernemerschap, zowel maatschap

pelijk als commercieel. Een verdergaand scheiden via wettelijke regulering van 

de inrichting van dergelijke organisaties, waarbij ook geëist wordt dat het 

bestuur van de private poot is gescheiden van het bestuur van de publieke poot, 

past hier niet bij en leidt juist tot verambtelijking daar waar je een krachtig pri

vaat bestuur wil. Meer twijfel heb ik over het voorliggende wetsvoorstel 'Markt 

en overheid', omdat dit weliswaar uitgaat van dezelfde hoofdlijn, maar vervol

gens feitelijk vooral een sterk procedurele wet is geworden die heel veel toelaat, 

indien men maar een juiste formele bestuurlijke besluitvorming eronder legt. In 

praktijk zal de impact hiervan praktisch niet groot zijn en vooral voer voor juris

ten en be-leids medewerkers betekenen. 

Het concept in de bestuurlijke en maatschappelijke praktijk: 

slaag- en faalfactoren 

Nu is er echter een nieuw issue in opkomst: de effecten van meer marktwerking 

en dus concurrentie op kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de pu

blieke dienstverlening die door dergelijke organisaties wordt geleverd. Als priva

te partijen onder concurrentie en marktwerking komen, waaronder ik dus ook 

het instrument van versterkte vraagsturing reken, dan worden de verschillen 

tussen goed en slecht functioneren duidelijker, maar ook de effecten daarvan op 

de betrokken organisaties extremer. Door economen en marktadepten wordt 

dan altijd gesproken over de mogelijkheid van failliet gaan, hoe sanerend dat 

werkt en hoezeer de rest van de marktpartijen de failliete boedel dan wel weer 

over zullen pikken. Dat zijn echter eigenlijk niet eens de ergste gevallen, hoe 

vreemd dit ook klinkt. Veel erger voor dienstverlening, kwaliteit, personeel en 

cliënten zijn de organisaties die jarenlang bijna failliet gaan of voortdurend wor

stelen met slecht management of bezuinigingen op dienstverlening, omdat ze het 

anders niet redden of een steeds slechter imago als werkgever ontwikkelen en 

dus steeds minder goed personeel krijgen ete. Overigens is bij de meest recente 

gevallen waarbij maatschappelijke ondernemingen failliet dreigden te gaan (Zie

kenhuis Slotervaart, Thuiszorg Vitras, wellicht ook enige universiteiten) steeds 

ingegrepen vanuit het oogpunt van dreigende maatschappelijke en politieke 

schade die daarvan uitging, maar ook is ingegrepen vanwege het gebrek aan 

werkelijk ondernemende marktpartijen om erop in te stappen. Niet geheel vol

gens de theorie van het 'level playingfield' zijn vervolgens commerciële partijen 

op deze markten, zoals enige kraamzorginstellingen, politiek moeiteloos geof-



CDV I NR 7, 8, 91 SEPTEMBER 2002 

'Om te voorkomen 

dat het beleid van 

vraagsturing ten 

onder zal gaan aan 

spraakmakende 

affaires en de daar

uit voortkomende 

'slappe knieën' is 

het zaak dat de 

overheid snel dui

delijk maakt wat 

publieke en wat 

private verantwoor

delijkheid is.' 

ferd, Het is het bekende gijzelaarsdrama van introductie van nieuw beleid: zo 

lang er nog een mentaliteit, cultuur en wederzijdse verbondenheid is tussen 

veld, journalistiek en politiek die ervan uitgaat dat overheidssteun klaar staat 

als het mis mocht gaan, zal er van werkelijk private verantwoordelijkheid niet 

veel terechtkomen, Om te voorkomen dat het beleid van vraagsturing ten onder 

zal gaan aan spraakmakende affaires en de daaruit voortkomende 'slappe 

knieën' is het zaak dat de overheid snel duidelijk maakt wat publieke en wat pri

vate verantwoordelijkheid is. Alleen bij helder geformuleerde en openbaar 

gemaakte verantwoordelijkheidsverdeling is er de kans dat de regeringsfracties 

bij moeilijke controversiële situaties ook de rug recht zullen houden. Die helder

heid is nodig op de volgende fronten: 

Normering van de publieke zaak en garanties 

Scherper maken wat werkelijk strikt publiek beheerd zal moeten blijven. Her

nieuwde aandacht voor publieke randvoorwaarden, publiek gestelde normen en 

zelfs niet te privatiseren publieksdiensten of ordenende taken. Hoe vreemd het 

ook lijkt: versterkte privatisering in de zin van het vergroten van private verant

woordelijkheid en concurrentie zal leiden tot een scherpere scheiding van het

geen je in publieke organisaties onderbrengt, vervolgens hetgeen nog via ge

scheiden constructies mag worden gedaan door private organisaties en tenslotte 

hetgeen door private non-profit- of zelfs profitorganisaties mag worden gedaan. 

Dit wordt overigens ook toenemend afgedwongen door Europese regelgeving die 

(nog steeds?) een hoge mate van focus op open marktwerking in Europa heeft en 

dus ook zeer alert is op het openen van nationale markten voor buitenlandse 

toetreders. Goed voorbeeld van de dringende noodzaak om scherper aan te ge

ven wat publiek en wat privaat moet, is de 'verbindingskantoor'-functie van re

gionale planning en financiering in de AWBZ. Het is de grote vraag of dit bij 

sommige zorgverzekeraars kan blijven als er steeds meer zal moeten worden ge

concurreerd. Ander voorbeeld speelt zich af in de ziekenhuiszorg: daarbinnen is 

bijvoorbeeld de kwaliteit en bereikbaarheid en uitvoering van de acute zorg, 

inclusief de hele keten die daarbij hoort, zoals alarmcentrales en ambulance

diensten, een sterk publiek gereguleerde en politiek zeer gevoelige materie die 

ook vraagt om eigen wettelijke normen en financieringsconstructies. De uitvoe

ring kan zeker worden overgelaten aan private partijen, maar binnen een streng 

en gecontroleerd concessiestelsel. 

Mijn evaluatie van de afgelopen kabinetsperiode op dit vlak zou zijn dat het pro

bleem zeker is onderkend (zie o.a. WRR-rapport over publiek-private verantwoor

delijkheden), maar veel te weinig is neergeslagen in beleidssectoren en hun regu

lering. Het is allemaal erg abstract en bestuurskundig gebleven en feitelijk is de 

huidige mist en politieke zwakte op dit vlak in hoge mate gebruikt om privatise-
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'Teveel is onder het 

vorige l<abinet toe

zicht vertaald als 

overheidstoezicht 

en te weinig geke

ken naar de dyna

miek van marlden 

en vooral de nood-

zaak van een helde

re private verant

woordelijkheid 

(burgers en bedrij

ven): 

ringen en marktwerking niet door te laten gaan of zelfs terug te draaien. 

Effectief en betrouwbaar toezicht in een juiste publiek-private verdeling 

Publiek toezicht kan niet gemist worden. Hernieuwde aandacht voor toezicht en 

vooral tijdig waarschuwend toezicht, aansluitend op de eigen kwaliteits- en ver

antwoordingssystemen van de private partijen. Daarbinnen zal nader bekeken 

moeten worden hoe 'early warning'-achtige systemen kunnen worden toegepast 

op bedrijfs- en managementprocessen en niet alleen op de care-business van het be

trokken publieke dienstverleningsveld. Tenslotte past in dit rijtje een veel verder 

verscherpte set van regels rond 'carporate governance'. Sinds de boekhoudschanda

len in de VS en de daarop aangekondigde maatregelen valt niet vol te houden 

dat de publieke dienstverlenende organisaties en maatschappelijke ondernemin

gen hierin voorop lopen, zoals verwacht mag worden. 

De afgelopen kabinetsperiode is hiervoor veel aandacht geweest, naast concrete 

inrichting van vele toezichthouders (Voedsel- en Warenautoriteit, Autoriteit 

financiële markten, uitbouw Nma en fusie met Dte, Inspectoraat-Generaal bij 

Verkeer & Waterstaat en rond Werk & Inkomen) was er ook de meer conceptuele 

exercitie van de commissie Borghouts over de inrichting van het toezicht. Toch 

is op dat laatste vlak de ultieme waarheid en hoofdlijn nog niet geheel gevonden 

en zou ik met name ook de beste verdeling tussen publieke en private verant

woordelijkheid tot een zwak punt willen verklaren. Teveel is onder het vorige 

kabinet toezicht vertaald als overheidstoezicht en te weinig gekeken naar de 

dynamiek van markten en vooral de noodzaak van een heldere private verant

woordelijkheid (burgers en bedrijven). 

Gedragssturing in de opkomende markt 

De overheid moet de zogenaamde zelfsturing in de 'opkomende markten' heel 

actief gaan stimuleren. Het betreft hier een voorwaarde voor marktwerking die 

nog sterk onderbelicht is: de meeste 'volwassen' markten in de wereld hebben 

ook een hoge mate van afgedwongen transparantie, en zelfs informatiemake

laars, met andere woorden (commerciële) partijen die het tot hun care-business 

maken informatie te verschaffen over aanbieders aan consumenten om vervol

gens deze laatste te helpen betere keuzen te maken. Het gaat hier om partijen 

als 'ranking agencies' op de beleggersmarkten, tijdschriften, consumentenbond

achtige organisaties, maar ook toenemend bepaalde websites waar dergelijke in

formatie gemakkelijk te halen is. 

Garanderen van publieke basisrechten 

De moeilijkste, onduidelijkste en politiek de meest pijnlijke vraag is: hoe in een 

verder vraaggestuurd systeem een juiste balans te vinden tussen beperkte publie-



CDV I NR 7, 8, 91 SEPTEMBER 2002 

Veel fraaie voorne-

mens en concepten 

zijn in de publieke 

(en private) praktijk 

vaak gestrand door 

falend management 

van de complexe 

overgangen. Juist 

ke middelen en het handhaven van beter gedefinieerde publieke normen? Ik 

beperk de definitie van het probleem dus niet tot alleen de term 'kostenbeheer

sing', want het reikt veel verder in combinatie met mijn eerste punt: verscherpte 

definitie van publieke normen van bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwali

teit. Het is natuurlijk niet voor niets dat op dit moment veel van die normen 

niet keihard en scherp zijn omschreven en zeker niet alle wettelijk als rechten 

zijn vastgelegd. Zodra dat gebeurt, zal de publieke sector immers ook 'boter bij 

de vis' moeten leveren en dreigen het ook (opnieuw) open einde-regelingen te 

worden, desnoods afgedwongen via de rechter. Hoe handhaaf je in een publiek 

bestel dat sterker vraaggestuurd is de bodem of het minimum garantieniveau 

voor iedere burger, terwijl je tegelijk beperkte publieke middelen hebt, vaak vast

gelegd in de rijksbegroting of premiebudgettering? Persoonlijk zou ik ook hier 

willen inzetten op een combinatie van publieke verantwoordelijkheid en norme

ring en maatschappelijk verantwoord particulier ondernemerschap. Een deel 

van deze afWegingen tussen steeds beter gedefinieerde en mondige vraag ener

zijds en budgettaire krapte anderzijds moet ook op de schouders van de maat

schappelijke ondernemingen worden gelegd, nog gevoegd bij de door henzelf te 

creëren financiële ruimte door commercieel ondernemen (het 'Robin Hood'-prin

cipe). Dit laatste is overigens een extra reden het non-profitkarakter van deze on

dernemingen beter te definiëren. Het zal overigens duidelijk zijn dat we bij een 

dergelijk beleid ook naar Europa glashelder in hun jargon moeten kunnen uit

leggen waar deze maatschappelijke ondernemingen uitvoerders zijn van publie

ke taken en waar vrij commercieel ondernemerschap is toegelaten, en daarmee 

ook het concept 'maatschappelijke onderneming' daar nader zullen moeten toe

lichten. 

Helder leiderschap in overgangsmanagement 

door de noodzaal{ Veel fraaie voornemens en concepten zijn in de publieke (en private) praktijk 

van een goede over- vaak gestrand door falend management van de complexe overgangen. Juist door 

dracht van taken, het de noodzaak van een goede overdracht van taken, het introduceren van een an

introduceren van dere vorm van sturing en tegelijk het handhaven van rechten en het onderhou

een andere vorm van den van de relatie met de verwende consument/burger kan er veel misgaan. Het 

sturing en tegelijk is per sector en stand van zaken in de praktijk ook sterk verschillend waar je 

het handhaven van moet beginnen en of er zelfs wel een scherp begin is te markeren. Begin je bij de 

rechten en het on- publieke normering, zoals sterk het geval is bij de stelseldiscussie in de gezond-

derhouden van de re- heidszorg (verzekerd pakket, kwaliteitsnormen, bereikbaarheidsnormen zoals 

latie met de verwen- wachttijden)? Of juist bij het toezicht, zoals het geval lijkt in de voedselketen, 

deconsumentl bur- zeker na de landbouwcrises van de afgelopen jaren? Of gaat het juist om het 

ger kan er veel mis- introduceren van werkelijk marktgedrag bij alle partijen, zoals nu in de ener-

gaan.' giemarkt het geval lijkt, waar de burger nog nauwelijks lijkt te beseffen dat hij 
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een keus heeft? En tenslotte, misschien moet je juist starten met omschrijven 

wat je niet tot vraagsturing rekent, maar gewoon publiek distribueert of rantsoe

neert, zoals van private partijen, dat ze hun leverplicht na kunnen komen (ener

gie) of delen publiekelijk aansturen (ambulancediensten). Tot en met de actuele 

opkomst van juist noodzakelijke tegenkrachten tegen teveel vraagsturing, zoals 

bij de mogelijk betere verdeling van bevolkingsgroepen over scholen (tegengaan 

'zwarte' scholen) en wijken/huurwoningen. 

Conclusies 

Dit alles overziende leent het concept van de maatschappelijk verantwoordelijke 

private ondernemingen zich natuurlijk zeer voor introductie van vraagsturing, 

temeer daar daarmee de financiering vanuit publieke middelen in zijn vorm 

gaat lijken op het normale commerciële marktmechanisme. Indien inderdaad 

verder de mogelijkheid wordt geopend, dat maatschappelijke ondernemingen 

zich ook daarop mogen richten, betekent dit alles zelfs een vereenvoudiging van 

hun bedrijfsprocessen. De organisatie gaat zich toenemend richten op de vraag, 

of deze nu bekostigd is uit publieke of uit private middelen. Ik persoonlijk zou 

in de geleidelijke weg daarnaar toe voor de partijen die in sterke mate publieke 

taken uitvoeren zeker vasthouden aan de eis van een non-profitdoelstelling, ver

der uitgewerkt in wat dat dan normatief betekent. Niet uitkeren van winst aan 

aandeelhouders wil immers niet zeggen dat anderen niet toch persoonlijk kun

nen profiteren van intern gehouden winst! Een non-profitcultuur sluit immers 

beter aan op een publieke missie en cultuur, houdt ook de gerichtheid op ande

re dan koopkrachtige groepen beter in stand en, vooral, maakt het de overheid 

gemakkelijker eventueel financieel bij te springen zonder het gevaar achteraf 

alleen maar het risico voor de aandeelhouder dan wel zijn excessief opnemen 

van dividend te moeten compenseren. 

Mijn conclusie is dat vraagsturing zeker een goed richtinggevend concept zal 

blijken te zijn, passend in een reeds meer dan tien jaar lopend leerproces van 

privatisering en marktwerking dat nu in een subtielere fase is beland. Het past 

daarmee ook zeker in de signatuur van een christen-liberaal kabinet, temeer 

daar het zeer goed aansluit op het systematischer werken met private maat

schappelijk verantwoordelijke ondernemingen. De politieke consensus die over 

de invoering van 'vraagsturing' bestaat, kan echter alleen verzilverd worden als 

de nieuwe regering de moed heeft scherp aan te geven wat publieke en wat pri

vate verantwoordelijkheden zijn. Hieraan zijn vier grote vraagstukken verbonden 

die ik in dit artikel besproken heb. Twee daarvan zijn reeds door eerdere kabi

netten onderkend en aangepakt (definitie publiek/privaat en toezicht), een derde 

(transparantie markten) is in opkomst, maar de vierde, namelijk het garanderen 
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van een minimumniveau van voorzieningen binnen beperkte budgettaire midde

len, is de nieuwste en waarschijnlijk de politiek meest gevoelige. Het zal van de 

creativiteit, het doorzettingsvermogen en het geloof in de heilzaamheid van 

vraagsturing bij de Rijksoverheid en daarmee vele andere partijen in de betrok

ken velden afhangen of de omslag gaat slagen. 

Drs. S.P.M. de Waal is Executive Partner bij Boer & Croon/Public SPACE, Center on 

Strategies for Public And Civil Entrepreneurs (www.public-space.com). Utrecht/Amsterdam. 

Noten 

1. Mede gebaseerd op een drietal internationale debatten in het Executive Ex

change Network over internationale 'missers' in marktwerking, mede georga

niseerd door Public SPACE. 

2. Hoewel ik denk dat ze concepten zoals van M. Harper in 'Public services 

through private enterprise. Micro-privatisation for improved delivery' (ITP 2000) wel 

weer te soft en te zeer gericht op ontwikkelingssamenwerking zullen vinden. 

3. Jack Monasch, campagneleider PvdA, in de Volkskrant, kort na 15 mei 2002. 

4. In feite is die discussie nog maar net begonnen in politieke zin en even 

naïef als de oorspronkelijke privatiseringsdiscussie, namelijk vanuit stati

sche structuren die van zeggenschap verschuiven, zie o.a. Publieke belangen in 

de markt. Afwegingen bij liberalisering en privatisering, Tweede Kamerfractie 

PvdA (juni 2001). 

5. Zie o.a. Eppink & De Waal in Exploring Public Sector Strategy, Johnson & 

Scholes (Pearson Education 2001). 

6. De opening van het debat, too little, too late, kwam onder andere van Busse

maker & Van der Ploeg in: Leven na Paars? (Prometheus 2001), o.a. pag. 33 e.v.; 

overigens ook Bomhoff, pag. 97 e.v.! 

7. 'Third Party Government', zie L. Salamon, Partners in Public Service Uohns 

Hopkins University Press 1995). 

8. Zie o.a. CDV Themanummer 2001, 'CDV in gesprek over revitalisering van de 

non-profi tsector'. 

9. Zie voor verdere uitwerking van de spanningen van maatschappelijke onder

nemingen in 'public service delivery' mijn artikel 'De toekomst van de maat

schappelijke onderneming', in: SCP-bundel Particulier initiatief en publiek be

lang (maart 2002). 

10. Zie voor een vergelijkbaar overzicht D. Chinitz 'Good and bad health sector 

regulation: an overview of public policy dilemmas' in: Regulating entrepreneur

ia! behaviour. (Open University Press 2002). 

11. Zie voor uitwerking: De Waal & van der Plank in ZM magazine, 'Noodzakelijke 

politieke keuzen voor de curatieve zorg in Nederland' (mei 2002). 
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12. 'Het kabinet wil overigens geen algemeen beoordelingskader voor het 

marktwerkingsbeleid ... Er moet daarom steeds in concrete gevallen bekeken 

worden of er een publiek belang in het geding is ... 'Het financieele Dagblad, 20 

maart 2002, n.a.v. WRR-rapport in Eerste Kamer. 

13. Onder andere geagendeerd door ]eurissen & van der Grinten 'Zorg-for-profit 

onderzocht' in ESB 14 juni 2001. 
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'Er is in het onder

wijs, en dan in het 

bijzonder in het 

postleerplichtig on

derwijs, veel meer 

losgelaten, dan he

den ten dage soms 

wel wordt gesugge

reerd.' 

Het onderwijs. 

Los van alle banden? 
DR. F.J. DE VIJLDER 

In deze bijdrage geeft Frans de Vijlder een schets van de processen van 'ontke

tening' in het onderwijs. Het beginpunt van de 'ontketeningstendens' situeert 

hij rond 1980. Ongeveer vanaf toen is een ontwikkeling op gang gekomen in 

de richting van verzelfstandiging van instellingen en gingen meer zelfbewuste 

burgers zich kritischer opstellen ten opzichte van de publieke dienstverlening 

in het onderwijs. Deze ontwikkelingen zullen zich volgens De Vijlder de ko

mende jaren voortzetten en mogelijk zelfs 'radicaliseren'. De beleidsopdracht 

voor de komende jaren is om de onderwijspolitiek als onderdeel van een bre

dere sociale politiek vergaand te moderniseren. Elementen daarin zijn: respect 

voor en ontwikkeling van maatschappelijk ondernemerschap in het onder

wijs, massa-individualisering en ketenomkering in de onderwijsorganisaties, 

individu-gebonden financiering en de volledige erkenning van privaat geld als 

belangrijke financieringsbron voor het onderwijs. 

Sinds het eind van de jaren zeventig heeft zich, het meest scherp zichtbaar in de 

Angelsaksische landen, een trendbreuk voorgedaan in het denken over het be

stuur van de verzorgingsstaat. In die jaren heeft Nederland zich niet alleen op 

sociaal-economisch terrein, maar ook in de onderwijspolitiek in een vrij snel 

tempo losgemaakt uit de continentaal-Europese bestuurstraditie.1 Ten tijde van 

minister Deetman kreeg de bestuurlijke verzelfstandiging van het HBO en het 

MBO grotendeels gestalte en met de nota De School op weg naar 2000 (1988) werd 

ook de bestuurlijke verzelfstandiging in het primair en voortgezet onderwijs in 

gang gezet. In die jaren werd ook voor het eerst een meer uitvoerige discussie 

gevoerd over de invoering van een vouchersysteem in het hoger en post-leerplich

tig onderwijs, gebaseerd op de vergezichten in een Toekomst-schets hoger onderwijs 

(1986), over levenslang leren in een flexibel en gevarieerd hoger onderwijs, aan

sluitend op de individualiseringstendensen in de samenleving. Dat we die dis

cussies nu nog steeds voeren, betekent niet dat er in al die jaren niets bereikt is, 

integendeel. Er is in het onderwijs, en dan in het bijzonder in het postleerplich

tig onderwijs, veel meer losgelaten, dan heden ten dage soms wel wordt gesugge

reerd. De belangrijkste motieven daarvoor waren, en zijn nog steeds, dat de 

groeiende dynamiek en heterogeniteit in de samenleving met de oude bestu

ringswijze niet kon worden beantwoord en het groeiende besef dat de maat

schappelijke vraag naar onderwijs uiteindelijk altijd groter is dan de nationale 

overheid kan financieren. Dat neemt niet weg dat het proces niet afgerond is en 

Cl 
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dat er onder invloed van de groeiende maatschappelijke druk op een aantal cru

ciale punten dringend behoefte is aan verdere stappen. In de jaren negentig is de 

individualiseringsdruk alleen maar verder toegenomen. Gelijktijdig zijn na de 

val van de Berlijnse muur de grenzen in een veel sneller tempo gaan wegvallen 

en dat heeft ook invloed op het vermogen tot zelfsturing en zelforganisatie van 

nationale samenlevingen. En beide ontwikkelingen worden een handje geholpen 

door de technologische ontwikkelingen. Voor het onderwijs en de bestuurlijke 

organisatie daarvan staan we pas aan het begin van het onderkennen van alle 

gevolgen daarvan; in elk geval reiken die heel veel verder dan de toepassing van 

Informatie- en Communicatietechnologie in het klaslokaal. 

Spanningen en ontwild{elingen in het onderwijs 

De snelheid van de maatschappelijke ontwikkeling en dat van de bestuurlijk

organisatorische aanpassingen loopt nogal uiteen en is een bron van spanningen 

en een groot afbreukrisico in de komende jaren. Deze spanningen en ontwikke

lingen doen zich in alle sectoren van het onderwijs voor. Een aantal voorbeel

den: 
a. Een al wat eerder ingezette ontwikkeling is dat ouders welbewuster kiezen 

voor een school en ook openheid wensen over de prestaties en de handelwijze 

van de school. De vrijheid van onderwijs is ooit bedoeld geweest als vrijheid van 

aanbod van onderwijs. Maar door de maatschappelijke veranderingen werkt deze 

meer als een breed gewaardeerde vrijheid van schoolkeuze. Maar een spannings

loze ontwikkeling is het bepaald niet. Zo roept de komst van Islamscholen in 

sommige kringen vragen op, terwijl hun bestaansrecht ontleend is aan de oor

spronkelijke interpretatie van de vrijheid van onderwijs. En er worden steeds 

nadrukkelijker vragen gesteld bij de zogenaamde 'witte vlucht' en 'zwarte 

vlucht', waarbij de schoolkeuze vooral afhankelijk wordt van de populatie die de 

school bevolkt. 
b. Ouders willen zeggenschap over hoe hun kind op school wordt benaderd en 

behandeld. Als de school in gebreke blijft, zijn ze eerder dan vroeger geneigd om 

hun stem te laten horen. Ook voor de leerlingen en scholieren geldt dat; elk jaar 

komen er meer klachten over examens binnen bij het LAKS. Als deelnemer of 

'consument' worden ze steeds kritischer over het handelen van de school of de 

individuele leraar. Dat leidt tot nieuwe verschijnselen in meerdere gradaties. 

Vanuit individueel oogpunt is het volkomen gerechtvaardigd om naar de rechter 

te stappen om eisen kracht bij te zetten, maar wat is het effect als dit een meer 

gangbare praktijk wordt?' Ernstiger, en niet te rechtvaardigen, vormen zijn ge

weld tegen of bedreigingen uiten aan het adres van individuele leraren of scho

len. Toch vraagt ook dat om een antwoord. 

c. 'Medicalisering': naarmate meer bekend is over leer- en hersenstoornissen en 
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behandelingen om deze te compenseren of te repareren, oefenen ouders druk 

uit op de school om hun kind ook daadwerkelijk een voor hun kind gunstige 

speciale behandeling te geven. Voor zover de school dat niet doet, en/of omdat 

dergelijke behandelingen niet worden gefinancierd, zullen ouders, die dat kun

nen betalen, dat zelf organiseren. Hetzelfde geldt als ouders, hun kind als hoog

begaafd of specifiek getalenteerd beschouwen. 

d. De meer algemene verschijningsvorm hiervan is dat kinderen en volwassenen 

als 'uniek' (willen) worden beschouwd en ook zo wensen te worden behandeld. 

Met deskundige hulp wordt vastgesteld welk ontwikkelingspad en welk soort 

aandacht voor een kind het beste is. De erkenning dat elk kind anders (en dus 

ongelijk aan een ander) is, verandert het karakter van de school als een voorzie

ning met gelijke kansen voor allen in een individueel gestuurde en gekozen ont

wikkeling. Sluipenderwijs heeft dat mechanisme op den duur grote gevolgen 

voor de gelijke kansenpolitiek. Bij voortduring moet de school zich afVragen hoe 

ze geld, personeel en aandacht over kinderen verdeelt, of en hoe deze verdeling 

te rechtvaardigen is. Ze worden op de voet gevolgd door de ouders (of de deelne

mer zelf), die adequaat onderwijs voor hun kind (voor zichzelf) als een recht 

beschouwen en de individuele verwezenlijking van dat recht nastreven. Ook 

voor de legitimiteit van de gewichtenregeling blijft dat niet zonder gevolgen.' 

e. Maatwerk en flexibiliteit staan in het hoger beroepsonderwijs hoog in het 

vaandel, zowel van de kant van deelnemers, als van de kant van werkgevers. 

Onder invloed van het afnemende aandeel van jongeren in de beroepsbevolking 

en de tekorten op de arbeidsmarkt wordt een zo drempelloze en efficiënt moge

lijke doorstroom in de beroepskolom en in het hoger onderwijs nagestreefd. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met kennis en vaardigheden die men

sen elders al hebben opgedaan. Verder wordt het kunnen combineren en integre

ren van leren en werken in meerdere modaliteiten van belang geacht. Ook hier 

speelt deskundig advies een steeds grotere rol. De eis om leertrajecten te indivi

dualiseren heeft ook in deze vormen van onderwijs al geleid tot voucherexperi

menten en experimenten om leren en werken flexibel te combineren, een eerste 

(maar nog zeer ontoereikende) flexibilisering van de studiefinanciering en indi

viduele intake van studenten. 

f. Het wegvallen van de grenzen veroorzaakt eveneens verschijnselen van com

mercialisering en internationalisering in het onderwijs, tot nu toe met name in 

het beroeps- en hoger onderwijs. Algemeen aanvaard is de gedachte dat studeren 

overal in Europa, maar eventueel ook daarbuiten, mogelijk moet zijn; de finan

cieringsarrangementen moeten daarop worden aangepast, maar zetten gelijktij

dig de exclusieve financiering van de instellingen op losse schroeven. Dat wordt 

nog sterker als we ook het principe omarmen dat elke aanbieder die kwaliteit 

levert in beginsel voor accreditatie en toegang tot publieke middelen in aanmer

king moet komen (het zogenaamde 'open bestel'). Enfor-profitaanbieders en cor-
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'De omslag van on

derwijs van een 

aanbodgestuurd 

naar vraag- en ser

vicegericht proces 

IS een overtuigende 

trend die zich zal 

lOortzetten en rno-

~e1ijk verder zal 

radicaliseren.' 

parate (bedrijfsinterne) 'universities' worden eveneens steeds belangrijkere spelers 

op de beroeps- en hoger onderwijsmarkt. Als ergens het woord 'ontketening' al 

van toepassing is, dan zeker op deze markt. Deze ontwikkeling vereist andere 

rollen van de nationale overheden, en vraagt van Europese en transnationale 

spelers een ordenende rol (waarbij te denken valt aan accrediteringsorganisaties 

en de Wereldhandelsorganisatie). 

g. In de sfeer van educatie, inburgering en reïntegratie zien we dezelfde ontwik

keling van programma-aanbod naar op de maat van het individu toegesneden 

ontwikkelingstrajecten terug. In de eerste plaats omdat de heterogeniteit onder 

de immigranten de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Een vooraf gepro

grammeerd standaardaanbod is daarvoor niet geschikt. Bovendien blijken inbur

gering en het leren van de Nederlandse taal effectiever te verlopen als deze kun

nen worden geïntegreerd in het dagelijks leven en de dagelijkse bezigheden van 

inburgeraars. Daarmee wordt ook voorkomen dat mensen het leren van Neder

lands afbreken, omdat ze bijvoorbeeld werk hebben gevonden. Ook hiervoor 

moet financiering op maat mogelijk zijn, en niet gehinderd door institutionele 

of regelgevingsbarrières. Als we het over zulke trajecten hebben, dan voldoet de 

dichotomie vraagfinanciering of aanbodfinanciering eigenlijk niet. We kunnen 

beter spreken van trajectfinanciering, door de gemeente en andere partijen geor

ganiseerd op grond van een periodieke herijking van voortgang tot dan toe en 

keuze van een voor de hand liggend velvolgtraject.' 

h. Tenslotte vinden we de ontwikkeling terug in de sfeer van scholing en emplaya

bility, de tendens naar 'levensloopondersteuning' en het nieuwe werknemen, 

waarin de belangen van de werkgever en de persoonlijke ontwikkeling van de 

werknemer eerder in elkaars verlengde liggen dan op gespannen voet met elkaar 

staan. De verschuiving van verantwoordelijkheden komt hier onder meer tot uit

drukking in een persoonlijke ontwikkelingsplanning van de werknemer en een 

persoonlijk ontwikkelingsbudget waaruit dit geheel of gedeeltelijk gefinancierd 

kan worden. 

Het is slechts een beperkte greep uit verschijnselen waaruit de omslag van on

derwijs van een aanbodgestuurd naar een vraag- en servicegericht proces zich 

aan het voltrekken is. Er is sprake van een overtuigende trend die zich, met alle 

positief en negatief ervaren aspecten, zal voortzetten en mogelijk verder zal 'ra

dicaliseren'. Het antwoord hierop vanuit de politiek was tot op heden weifelend, 

zo niet dubbel: deregulering en ondernemerschap door de instellingen werden 

sterk beleden, maar in de concrete vormgeving van wet- en regelgeving kwam er 

vaak niet veel van terecht. 

Opdracht voor de komende jaren 
Wat zou er nu voor de komende jaren op de agenda moeten staan, voor de over-
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heid en voor de instellingen? 

(1) Het steeds verder en in een wat sneller tempo loslaten van de bemoeienis met 

de 'bedrijfsorganisatie' in het onderwijs. Scholen en instellingen zullen bijvoor

beeld ook zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor de kwaliteit en kwanti

teit van hun personeel. In Bij de les!' hebben we gepleit voor zelfVernieuwing van 

het beroep van leraar door maatschapsvorming en een meer flexibele kijk op de 

arbeidsdeling. Een evenknie van deze volledige verzelfstandiging is het maat

schappelijk ondernemerschap en de meervoudige verantwoording naar de ge

meenschap. Maatschappelijk ondernemerschap betekent dat instellingen zelf de 

doelstellingen formuleren waarop ze zich willen laten afrekenen. De essentie 

van meervoudige publieke verantwoording is dat scholen en instellingen de ra

men durven openzetten en het welbewust opzoeken om zich te laten spiegelen 

in hun strategisch en operationeel handelen als maatschappelijke onderne

ming." De verzelfstandigde instellingen zullen hun legitimatie dus zelf actief 

moeten werven. Daarmee verdienen ze hun bestuurlijke zelfstandigheid. De mi

nister wordt aldus ook ontlast van de politieke druk om zich bij voortduring ver

antwoordelijk te moeten achten voor individuele instellingen. Deze kan beter 

een leidende rol nemen in het beleid voor de kennissamenleving zonder de last 

ook nog bestuurlijk verantwoordelijk te zijn voor de instellingen. De combinatie 

bestuurlijke verantwoordelijkheid en beleidsverantwoordelijkheid werkt vertroe

belend voor beide aspecten. 

(2) Het loslaten van de bemoeienis met de bedrijfsorganisatie is een noodzakelij

ke (maar onvoldoende) voorwaarde voor de ontwikkeling van scholen en instel-

'Onderwijsinstellin- lingen tot organisaties die dienstverlenend en vraaggericht kunnen functione-

gen zullen hun ren. In dit geval gaat het niet om ontketening, maar eerder om ketenomkering. 

organisatie 180 Vraagsturing is één ding, kunnen inspelen op de vraag is een ander. Onderwijs-

graden moeten instellingen zullen hun organisatie 180 graden moeten omdraaien. Elders heb ik 

om-draaien.' dat, in navolging van de bedrijfskundige Van Asseldonk, uiteengezet als de 

massa-individualisering van het onderwijs.' Massa-individualisering moet wor

den opgevat als een organisatieveranderingsproces waarbij geprobeerd wordt om 

de bedrijfsprocessen maximaal te organiseren rondom de behoeften van de 

cliënt en de onvoorspelbaarheden van het klantgedrag. Het momentgebonden 

(grillige, onvoorspelbare) gedrag en de (steeds hogere en specifiekere) eisen van 

de klant/eindgebruiker vormen hierbij het uitgangspunt. Dat zal - zeker onder 

de huidige omstandigheden (personeelstekorten) - een hele kluif zijn, maar het 

is uiteindelijk onvermijdelijk, wil het onderwijs een voldoende aansprekende en 

aantrekkelijke ondersteuning kunnen bieden aan jonge en oudere mensen bij 

het organiseren van hun leerproces. Het vooraf plannen en programmeren van 

het onderwijsaanbod biedt onvoldoende mogelijkheden om de grote verschei

denheid, de wisselende kenniseisen vanuit samenleving en arbeidsmarkt en het 

wisselende gedrag van deelnemers op te vangen. Door het curriculum te organise-
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ren, terwijl de leerling/student de opleiding volgt en de mogelijkheid te hebben 

om 'van moment tot moment' de noodzakelijke dienstverlening en begeleiding 

te organiseren, ontstaan mogelijkheden voor maatwerk en om deelnemerge

stuurd te werken. ICT ondersteunt deze nieuwe mogelijkheden én versterkt de 

ontwikkeling zelf. De bestaande onderwijsorganisaties zijn hierop echter niet 

ingericht. De dienstverlening krijgt een continu karakter, terwijl het huidige on

derwijs nog overwegend werkt met batches (d.w.z. jaarlijks instroommoment, vast 

programma, beperkte bedrijfstijden, etcetera). Ook het eerder aangehaalde Bij de 

les! is voor een belangrijk deel op het uitgangspunt van de massa-individualise

ring gebaseerd. Het is overigens een misverstand om te denken dat massa-indivi

dualisering altijd individueel werkt en 'het loslaten van' betekent; integendeel: 

zowel voor deelnemers als voor instellingspersoneel betekent het juist veel inten

siever samenwerken en communiceren dan in het klassensysteem. 

(3) De eerder genoemde ontwikkelingen en spanningen, in combinatie met de 

zojuist genoemde agendapunten, zullen vroeger oflater onvermijdelijk leiden 

tot vormen van individugebonden financiering voor individueel toerekenbare 

dienstverlening. Dat wil zeggen dat de instelling wordt betaald voor de diensten 

die ze daadwerkelijk aan individuele deelnemers hebben geleverd. In de finan

ciering staan dan ook niet langer meer de verdeling van publiek geld over onder

wijsstructuren en de verdelende rechtvaardigheid tussen instellingen centraal, 

maar de realisering van maatschappelijke doelstellingen in het kennisbeleid en 

de verdelende rechtvaardigheid over de burgers (waar het uiteindelijk allemaal 

om draait). Zeker voor het funderend onderwijs zal dat niet van vandaag op mor

gen gaan, al zijn ook in deze vormen van onderwijs de aanzetten in die richting 

al zichtbaar." Maar in het kader van een robuuste lange termijnstrategie zouden 

de komende regeringen meer bewust kunnen toewerken naar de individualise

ring van de financiering (bijvoorbeeld in de vorm van individuele leerrekenin

gen). Alles is er voor klaar om er op korte termijn in elk geval een concreet begin 

mee te maken in het postleerplichtig onderwijs. Dat zou bijvoorbeeld kunnen 

door vanaf (bijvoorbeeld) 2004 voor elke 16-jarige een persoonlijke ontwikke

lingsrekening te openen en hierop een eerste, nog bescheiden, bedrag te storten. 

Dat hoeft helemaal niet met veel bureaucratie gepaard te gaan, wanneer deze 

rekeningen beheerd worden door instanties die dat nu ook al doen, zoals de pen

sioenfondsen, die deze jonge burgers dan ook naar analogie van het pensioenbe

richt, jaarlijks een' leerrekeningbericht' gaan sturen. Vanuit het perspectief van 

een levensloopondersteunend beleid, zoals dat de afgelopen jaren in de steigers 

in gezet, zou dat zelfs een zeer voor de hand liggende ontwikkeling zijn. 

(4) Tenslotte nog het volgende. In de Tweede Kamer is - om overigens heel begrij

pelijke redenen - tot nu toe uiterst terughoudend gedaan over de inzet van pri

vaat geld voor het onderwijs. We zouden er hier voor willen pleiten om het tot 

beleidsuitgangspunt te maken dat er naast publiek geld ook privaat geld wordt 
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'We zouden er hier 

voor willen pleiten 

om het tot beleids

uitgangspunt te 

maken dat er naast 

publiek geld ook 

privaat geld wordt 

ingezet voor het le

ren door burgers, 

ook jonge burgers. 

De maatschappelij

ke druk is zo groot 

dat het toch ge

beurt, linksom of 

rechtsom, en het is 

bovendien een on-

vervreemdbaar 

recht van burgers.' 

ingezet voor het leren door burgers, ook jonge burgers. De maatschappelijke 

druk is zo groot dat het toch gebeurt, linksom of rechtsom, en het is bovendien 

een onvervreemdbaar recht van burgers. Juich juist toe dat het gebeurt. Er kan 

slechts sprake van een kennissamenleving zijn als burgers en bedrijven 'con

sumptie' van kennis langs vele kanalen hebben geïnternaliseerd en leren tot een 

natuurlijk onderdeel van hun levensstijl hebben gemaakt. Laat de verdeling van 

de bestedingsmogelijkheden van burgers wel een rol spelen bij de verdeling van 

het publieke geld. Waarom zouden financieringsprincipes die de afgelopen jaren 

voor de kinderopvang (de 'voorschool'!) zijn geformuleerd niet ook in de rest van 

het onderwijs kunnen worden toegepast? Het is ook weer een les van de kabi

netsformatie van dit jaar dat, ondanks verkiezingsbeloften die om de vier jaar 

gedaan worden, er onvoldoende publiek geld is vrij te maken om de spanning op 

te heffen. Het combineren van verschillende geldstromen kan er juist toe bijdra

gen dat betrokkenheid en aandacht voor kwaliteit en effectieve besteding wor

den vergroot. Dat kan ertoe leiden dat we in staat zullen blijken om de onderlin

ge sociale betrokkenheid in een gemoderniseerde vorm te blijven voortzetten. 

Dat zou althans de voorkeur moeten verdienen boven het krampachtig vasthou

den aan arrangementen uit de vorige eeuwen daarmee het negeren dat er werke

lijk fundamentele veranderingen in de wereld zijn opgetreden. 

Conclusie 

In deze bijdrage hebben we laten zien dat er sinds de jaren zeventig sprake is 

van wezenlijke veranderingen in het onderwijsbeleid. Na de eraan voorafgaande 

periode van verstatelijking van het onderwijs is er een ontwikkeling op gang 

gekomen in de richting van verzelfstandiging van instellingen, meer zelfbewuste 

burgers die zich ook kritischer opstellen ten opzichte van de publieke dienstver

lening in het onderwijs. We zullen er rekening mee moeten houden dat deze 

ontwikkelingen zich de komende jaren zullen voortzetten en mogelijk zelfs zuI

len 'radicaliseren'. De beleidsopdracht voor de komende jaren is om de onder

wijspolitiek als onderdeel van een bredere sociale politiek vergaand te moderni

seren. Elementen daarin zijn respect voor en ontwikkeling van maatschappelijk 

ondernemerschap in het onderwijs, massa-individualisering en ketenomkering 

in de onderwijsorganisaties, individugebonden financiering en de volledige er

kenning van privaat geld als belangrijke financieringsbron voor het onderwijs. 

De nationale staat zal immers nimmer meer in staat zijn om uit publieke midde

len in alle maatschappelijke behoeften aan kennis te voorzien. 

De term ontketening suggereert het afwerpen van alle banden. Ontketening 

aldus geïnterpreteerd zou dus leiden tot 'losbandigheid'. Gelukkig staat er nog 

een vraagteken achter, want losbandigheid is wel het laatste dat we willen, noch 

aan de kant van de burgers, noch aan de kant van de publiek gefinancierde 
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instellingen, die we tegenwoordig graag betitelen als 'maatschappelijke onderne

mingen'. Eerder is er sprake van een langlopend en ingewikkeld bestuurlijk reor

ganisatieproces, zonder een 'einduitkomst'. Aldus tegen de ontwikkelingen aan

kijkend ontslaan we onszelf ook van de plicht om nu een definitieve keuze te 

moeten maken tussen 'vraagsturing' of 'aanbodsturing'. 

Dr. F.j. de Vijlder is adviseur bij het Max Coote Kenniscentrum, Universiteit van Amster

dam. 

Noten 

1. Een uitvoerig historisch en vergelijkend overzicht van de politiek-bestuurlij

ke verhoudingen tussen nationale staten en hun onderwijssystemen is te 

vinden in F.J. de Vijlder (1996) Natiestaat en onderwijs ('s-Gravenhage, VUGA). 

2. Een bekend voorbeeld is de zaak van Karina Schaapman. Ze stelde de ge

meente aansprakelijk voor de achterstand die haar zoon op school had opge

lopen, omdat de kwaliteit van het onderwijs er dermate slecht was, dat ze 

bijlessen moest inhuren voor haar oudste zoon. Ze spande een rechtszaak 

aan tegen de gemeente en eiste financiële compensatie. De rechter gaf haar 

gelijk. Volgens een artikel in The Economist van 8 juni 2002 (p.45) had in 1999 

in de VS één op de vier schoolleiders te maken gehad met een rechtszaak, 

tegenover één op tien in 1989. Een groot deel van deze zaken heeft betrek

king op kinderen met handicaps die in aanmerking komen voor een 'Indivi

dualised Education Plan', waarover ouders en de school overeenstemming moe

ten zien te bereiken. 

3. De gewichtenregeling houdt, eenvoudig gezegd, in dat de school voor elke 

leerling van een lagere sociaal-economische achtergrond van autochtone 

herkomst 1,25 keer wordt bekostigd en die met een allochtone herkomst 1,9 

keer. 

4. Om die reden is door de MDW-werkgroep 'doelmatigheid van de scholings

markt' afgelopen jaar gepleit voor het tot stand brengen van een breed reïn

tegratiebudget, waarin bestaande gescheiden geldstromen als één budget 

naar de gemeenten gaan. 

5. A.H.G. Rinnooy Kan, R.J. in 't Veld en F.J. de Vijlder (2000) Bij de les! (Amster

dam, Max Geldens Stichting voor Maatschappelijke Vernieuwing). 

6. Zie bijvoorbeeld: F.J. de Vijlder en A. Westerhuis (2002) Meervoudige Publieke 

Verantwoording. Een aanzet tot conceptualisering en een verkenning van de praktijk. 

(Amsterdam, MGK/CINOP). 

7. F.J. de Vijlder (2002) 'Leren organiseren' in: AWf/COS (2002) Schoolagenda 2010. 

Deel 2, Essays (Den Haag, AWf-achtergrondstudies 26b). Het bedrijfskundig 

concept van massa-individualisering wordt op aansprekende wijze uiteenge-
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8. 

zet door Ton van Asseldonk (2000). Massa-individualisering. Geld verdienen aan 

de grillige consument (Alphen aan den Rijn, Samsom). 

Een meer uitvoerig overzicht van de ontwikkeling naar verdergaande vor

men van vraagfinanciering in het funderend onderwijs en de problemen die 

we daarbij zullen tegenkomen is beschreven in F.J. de Vijlder (2002) 'Choice 

and Financing of Schools in the Netherlands' in: D. Dohmen & B.A. Cleuvers 

(2002) Nachfrageorientierte Bildungsfinanzierung. Neue Trends für Kindertagstätte, 

Schule und Hochschule. (Bielefeld, Bertelsmann Verlag). 
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Vraagsturing in het funderend 

onderwijs: een oefening in 

evenwicht 
DR. A.B. DI]KSTRA 

De centrale gedachte in de bijdrage van Dijkstra is dat vraagsturing in het fun

derend onderwijs een oefening in evenwicht vraagt. Die evenwichtsoefening is 

gegeven met het tegelijkertijd willen vervullen van verschillende doelen en 

functies van het funderend onderwijs die op gespannen voet met elkaar staan. 

De doelen van het onderwijs zijn persoonlijke, maatschappelijke en culturele 

vorming in brede zin en de voorbereiding op voortgezet onderwijs en arbeids

markt. In het verlengde daarvan worden drie functies van het funderend on

derwijs geschetst: de kwalificatie-. differentiatie- en integratiefunctie. Dijkstra 

gaat in op de organisatie van het funderend onderwijs als quasi-markt en het 

(goed) functioneren van vraagsturing binnen het verzuilde bestel; de verande

rende condities in het basis- en voortgezet onderwijs en de verschuivingen die 

zich in de maatschappelijke omgeving hebben voorgedaan. Veranderingen in 

de richting van meer marktwerking nopen tot een nieuwe afweging bij verde

re ontketening. De risico's liggen in de sfeer van selectie aan de poort, vergro

ting van ongelijkheid van onderwijskansen en toenemende segregatie. Een 

implicatie van accent op sturing via opbrengsten en onderwijskundig rende

ment is dat die slechts (aspecten van) de kwalificatiefunctie van onderwijs op 

het oog heeft. Andere doelen, zoals persoonsvorming of voorbereiding op het 

burgerschap. spelen niet of nauwelijks een rol. Juist deze functies vragen bij 

nieuwe invulling van vraagsturing evenwichtige aandacht. 

Scholen dienen hoge doelen - voor individu, maatschappij en economie. 

Onderwijs wil bijdragen aan de persoonsvorming van leerlingen. Onderwijs wil 

bijdragen aan de vorming van jonge mensen in maatschappelijke en culturele 

zin. onder meer vanwege toekomstig burgerschap en maatschappelijke verant

woordelijkheid. En onderwijs wil - direct of indirect. via de voorbereiding op 

vervolgonderwijs - bijdragen aan de voorbereiding op beroepsuitoefening en 

deelname aan de arbeidsmarkt.' 

Naast bedoelde en als zodanig geëxpliciteerde doelen worden echter tevens im

pliciete doelen nagestreefd. Bovendien heeft onderwijs gevolgen die niet als zo

danig worden beoogd, maar optreden als onbedoelde (en soms ook ongewenste) 

effecten. Daarom is het zinvol om naast de al of niet geformaliseerde doelen. 

ook de functies - dat wat onderwijs uitricht voor individu en samenleving - in 
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het beeld te betrekken. Een handzaam onderscheid is dan dat tussen kwalifica

tie, differentiatie en integratie als de primaire functies van funderend onder

wijs.' Bij kwalificatie gaat het om de technisch-instrumentele competenties die 

leerlingen zich eigen maken, alsook om meer algemene houdingen met een so

ciaal-normatief karakter. Het differentiërend effect van onderwijs wordt zicht

baar door selectie, via de mogelijkheden om kwalificaties te kunnen verwerven 

(bijvoorbeeld in de verdeling naar schooltype) en via voorsortering voor vervolg

opleidingen en de toegang tot de arbeidsmarkt. De integratiefunctie verwijst 

naar de bijdrage die scholen leveren aan de overdracht van waarden en normen. 

Integratie in groep en samenleving is nauw verbonden met de identificatie met 

algemene waardenpatronen en een belangrijke voorwaarde voor maatschappelij

ke continuïteit en samenhang. 

Dat deze doelen en functies van onderwijs scholen voor een permanente even

wichtsoefening stellen, behoeft weinig toelichting. Vooral de differentiërende en 

integrerende functie van de school - scheiden én binden - en, in mindere mate, 

het onderscheid tussen individuele en maatschappelijke doelen, sturen nogal 

eens in verschillende richting. Die inherente spanning vraagt om voortdurende 

afWegingen en leidt, al naar gelang de condities en het maatschappelijke l<li

maat, tot steeds wisselende evenwichten. 

Antwoorden op vragen rond ontketening van de maatschappelijke sector in het 

basis- en voortgezet onderwijs zijn dan ook niet goed te geven zonder te verdis

conteren dat niet alleen individuele returns belangrijk zijn, maar onderwijs ook 

cruciale maatschappelijke functies vervult. AfWegingen rond vraagsturing zijn 

niet mogelijk zonder de uiteenlopende taken die de samenleving aan scholen 

heeft opgedragen in rekening te brengen, en de permanente evenwichtsoefening 

die dat van het onderwijs vraagt. Daarmee is in het kort de centrale gedachte 

van deze bijdrage genoemd. Dat inzicht is allerminst nieuw, maar, en dat is de 

spits van dit artikel, moet tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die zich 

de afgelopen jaren hebben voorgedaan meer dan ooit in rekening worden ge

bracht. Binnen de beschikbare ruimte worden in de volgende paragrafen be

knopt enkele elementen naar voren gehaald.) 

Het funderend onderwijs in Nederland als quasi-marltt 

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs kent, zoals Bovenberg in zijn 

inleidende bijdrage opmerkt, al lange tijd een relatief grote mate van vraagstu

ring. Die periode gaat terug op de Onderwijspacificatie uit het begin van de 

twintigste eeuw. Het verzuilde arrangement ontketende niet slechts de maat

schappelijke sector, het bestel was erop gebaseerd. Het basis- en voortgezet 

onderwijs (sinds halverwege de vorige eeuw voor ruim tweederde verzorgd door 

c 
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bijzondere scholen) veronderstelde een actieve participatie van private partijen; 

voor beheer en bestuur, voor de bepaling van inhouden en voor de voorziening 

van onderwijsgevenden. Dat was immers waarom het in het conflict over de zeg

genschap over de school tegen het eind van de negentiende eeuw begonnen was: 

'baas in eigen huis en het huis ten laste van de gemeenschap', zoals het verzuil

de arrangement wel kernachtig, maar weinig vleiend, is samengevat. Het arran

gement dat met de onderwijsverzuiling van start ging, kon alleen bestaan dank

zij private partijen die, geïnspireerd door religieuze doelen, streefden naar 

emancipatie en de inzet van onderwijs voor de overdracht van de eigen (religieu

ze) subcultuur, en zeggenschap over de school daar als de beste garantie voor 

zagen. 

Het verzuilde onderwijsbestel, zoals dat (zeker in organisatorische zin)' tot op 

vandaag bestaat, is te karakteriseren als een quasi-onderwijsmarkt. Er is sprake 

van gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs en substantiële fi

nanciële drempels voor toegang tot private scholen ontbreken. Gebruikers van 

onderwijs maken aanspraak op het recht van vrije schoolkeuze, dat formeel al

leen wordt ingeperkt door het recht van scholen leerlingen te weigeren op 

grond van levensbeschouwelijke overwegingen, maar niet - zoals elders vaak het 

geval - door wijkgebonden toedeling van leerlingen aan scholen. Voor aanbie

ders van onderwijs voorziet de vigerende uitwerking van de bij grondwet gere

gelde onderwijsvrijheid (zoals de 'vrijheid van richting' en 'vrijheid van inrich

ting') in pedagogische, leerstofinhoudelijke en bestuurlijke autonomie. Hoewel 

in de praktijk niet zonder aanzienlijke regulering en beperking, zoals hoge stich

tingsnormen of gedetailleerde voorschriften rond onderwijsdoelen, illustreert 

de recente uitbreiding met nieuwe richtingen (zoals Islamitische of Evangelische 

scholen), en het geheel eigen profiel van de kleine richtingen, de mogelijkheid 

tot toetreding van nieuwe partijen en de beleidsvrijheid voor wat betreft organi

satie en vormgeving, die het huidige bestel aanbieders van onderwijs in essentie 

biedt. 

Vraagsturing binnen het verzuilde bestel 

In de internationale discussie over marktwerking in het onderwijs trekt de Ne

derlandse quasi-markt nogal eens de aandacht. Het arrangement van de onder

wijsverzuiling - een 'natiebreed en bijna honderd jaar lopend experiment met 

keuzevrijheid" - regelde kwesties die in andere landen voor veel debat zorgden. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld de vrees dat meer marktwerking, ondanks winst 

voor sommigen, op macroniveau tot lagere opbrengsten leidt, of om de contro

verse rond de scheiding tussen kerk en staat, die vooral in de Verenigde Staten 

regelmatig fel oplaait, die financiële steun voor privaat onderwijs (dat immers 

ook een religieus karakter kan dragen) in de weg zou staan." Een prominente 
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kwestie is de zorg dat vergroting van mogelijkheden voor paren tal choice, door 

afschaffing van zone-gebonden schoolkeuze of het beschikbaar stellen van vou

chers voor deelname aan privaat onderwijs, leidt tot verscherping van sociale 

segregatie en vergroting van kwaliteitsverschillen tussen scholen. Daaraan ver

want is het be-zwaar dat die grotere diversiteit bovendien ten koste gaat van inte· 

gratie en leidt tot scherpere groepsgrenzen in de samenleving. 

Het bestel dat de afgelopen decennia in Nederland functioneerde, illustreert dat 

onder bepaalde condities vraagsturing mogelijk is, terwijl de bezwaren die aan 

regulering door de markt kleven in de hand gehouden worden.' Zo voorkwam de 

brede toegankelijkheid van bijzonder onderwijs en, in het verlengde, het massa

karakter daarvan, dat private scholen een instrument werden in handen van 

maatschappelijke elites, zoals elders vaak het geval is. De levensbeschouwelijke 

basis van het bestel versterkte de ideële dimensie in het handelen van aanbie

ders en gebruikers van onderwijs. Dat leidde niet alleen tot demping van sociale 

segregatie (alle gelovigen - arm en rijk - naar de eigen katholieke of protestant

se school), maar ook tot emancipatie van minderheden, voor wie de verwerving 

van de eigen groepsidentiteit tevens een vruchtbaar instrument voor integratie 

in de samenleving en maatschappelijke cohesie bood. Het massakarakter van het 

bijzonder onderwijs leidde er tevens toe dat scholen het profiel van de bevolking 

weerspiegelen en de veranderingen daarin, zoals de secularisering van de Neder· 

landse samenleving en de veralgemenisering van het religieuze karakter van 

veel bijzondere scholen laten zien. Ook maakt het bestel een positief effect van 

concurrentie op de kwaliteit van scholen aannemelijk. Onder conditie van meer

dere richtingen, die geen van alle dominant zijn of een eigen submarkt bedie

nen, lijken scholen die op de lokale onderwijsmarkt in een minderheidspositie 

verkeren betere resultaten te halen." 

Daarbij doet zich de enigszins paradoxale situatie voor dat, terwijl buitenlandse 

bezoekers hun lessen trekken uit de ervaringen die in het Nederlandse onder

wijs met vraagsturing zijn opgedaan, ook in ons land de roep om versterking van 

het marktmechanisme klinkt. Dat is opmerkelijk, omdat verschillende motieven 

achter de internationale tendens naar meer markt in Nederland geen prominen

te rol speelden. Dat betreft bijvoorbeeld de breed gedragen wens beter in te spe

len op voorkeuren van onderwijsgebruikers en de keuzemogelijkheden van 

ouders te vergroten. Ook speelde de nadrukkelijke teleurstelling over de op

brengsten van nationale onderwijssystemen, zoals in de Verenigde Staten en 

Engeland, waar de publieke sector domineerde, een rol. Een aparte factor was 

daarbij de onvrede over de inefficiënte aansturing en het gebrek aan responsivi

teit van het publieke onderwijs.' 

In Nederland speelden dergelijke factoren zoals gezegd minder. Zo concludeerde 

de Onderwijsraad tegen de achtergrond van de politieke discussie over de wense-
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'De vergroting van 

marktwerking en 

de veranderende 

sociale context van 

scholen hebben ( ... ) 

tot een situatie ge

leid waarin veeleer 

\'an gesegmenteerd 

dan verzuild onder

wijs sprake is .. .' 

lijkheid van aanpassing van het aanbod van onderwijs aan de wensen van ou

ders in 1996, dat vraag en aanbod in het onderwijs over het algemeen goed bij 

elkaar passen. IU Ook recent verzamelde gegevens over de onderwijsvoorkeuren 

van ouders laten zien dat van grote discrepanties geen sprake is."Van een breed 

verspreide onvrede over de opbrengsten van het Nederlandse onderwijs was 

evenmin sprake, en internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijspresta

ties laat zien dat Nederland, internationaal gezien, doorgaans een relatief goede 

positie inneemt." 

Dat de oriëntatie op regulering van onderwijsvraag en -aanbod door marktwer

king niettemin ook in Nederland sterk toenam, is in de eerste plaats te begrijpen 

uit de meer algemene verschuiving in het denken over sturing in het publieke 

domein, waarbij het besef was gegroeid dat de bestuurbaarheid, innovatie en 

financiering van de collectieve sector door de overheid zijn grenzen had bereikt. 

Naast deze paradigmawisseling speelden meer direct ook andere factoren een 

rol, zoals de wens tot grotere autonomie van instellingen, die voortkwam uit de 

brede kritiek op de doorgeschoten, weinig effectieve en detaillistische regulering 

die overheid en scholen in de greep had. Op de achtergrond was er bovendien de 

terugkerende, veelal ideologisch gekleurde discussie over de functionaliteit van 

de onderwijsverzuiling, die eveneens bijdroeg aan de ontwikkeling van het ver

zuild ingericht onderwijsbestel naar een systeem dat meer dan voorheen ken

merken van de markt vertoont." Ik ga hier aan een bespreking van deze ontwik

kelingen en de implicaties voor de inrichting van het funderend onderwijs voor

bij14 en richt me op het aanstippen van enkele risico's die aan hernieuwde of ver

sterkte vraagsturing in het funderend onderwijs verbonden zijn. 

Vraagsturing in een gesegmenteerd onderwijsbestel 

De veranderde condities waaronder scholen voor basis- en voortgezet onderwijs 

opereren en de verschuivingen die zich in hun maatschappelijke omgeving heb

ben voorgedaan, leiden ironisch genoeg tot nog een andere paradox. Terwijl het 

Nederlandse bestel in internationaal perspectieflange tijd werd gezien als voor

beeld van een min of meer adequaat werkende quasi-markt, maakt het systeem 

een ontwikkeling door waarbij de bezwaren van vraagsturing zich nadrukkelijk 

aandienen. Het verzuilde bestel voldeed lange tijd aan belangrijke voorwaarden 

die de risico's van ontketening van het middenveld in toom hielden: de rol van 

ideële drijfVeren bij aanbieders en afnemers, brede toegankelijkheid en beperkte 

sociale selectie, en de afWezigheid van inzet van private scholen als eliteonder

wijs. De vergroting van marktwerking en de veranderde sociale context van scho

len hebben echter tot een situatie geleid waarin veeleer van gesegmenteerd dan 

verzuild onderwijs sprake is, waarin ideële motieven veel ruimte moesten maken 
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voor utilitaire overwegingen, waarin scholen met een sterk heterogene leerlin

genpopulatie te maken hebben gekregen, en waarin onderwijs in toenemende 

mate op onderwijskundig rendement wordt gestuurd. Uit de implicaties die van 

deze veranderde constellatie te verwachten zijn, haal ik zonder naar volledig

heid te streven tenslotte enkele aspecten naar voren. 

Eén van de vormen waarin de toegenomen sturing door 'de markt' zichtbaar is, 

is de verschuiving van aanbod- naar budgetfinanciering, waarin instellingen in 

toenemende mate op basis van output en rendement bekostigd worden. Wanneer, 

zoals het geval is, output en rendement primair in parameters voor 'harde' resul

taten (zoals verblijfsduur, diploma's, enz.) worden gedefinieerd, zal het niet ver

bazen dat scholen zich als rationeel opererende instellingen richten naar de cri

teria waarop ze beoordeeld worden. Daarbij moet niet alleen aan regulering en 

toezicht door de overheid worden gedacht. Ook de tendens naar het afleggen 

van publieke verantwoording in kwaliteitskaarten van de Onderwijsinspectie en 

bijlagen van dagbladen, die van invloed is op de kwaliteitsreputatie (en in het ver

lengde daarvan: de concurrentiepositie) van de school, en die op dergelijke indi

catoren is gebaseerd, leidt in effect tot sturing op basis van onderwijskundig ren

dement. ls 

Deze ontwikkeling heeft verschillende implicaties. Eén daarvan - die, zoals het 

SCP onlangs liet zien](', ook in de praktijk al zichtbaar is - is het streven van 

scholen hun leerlingen efficiënte en kortere leerwegen te laten volgen, en het 

afremmen van 'te hoge' (want risicovolle) keuzes ofhet 'stapelen' van opleidin

gen. Hoewel dit streven rationeel is op het niveau van de school, vergroot dat op 

macroniveau de kans op onderbenutting van talent. Als wordt bedacht dat lan

gere schoolloopbanen vooral door achterstandsgroepen worden benut om de 

hogere niveaus van het onderwijs te bereiken, pakt sturing op output vooral voor 

leerlingen uit de lagere sociale milieus nadelig uit - en ook dat kwam uit de stu

die van het SCP naar voren. Meer in het algemeen geformuleerd geldt dat scho

len die streven naar een hoog rendement en een gunstige kwaliteitsreputatie 

baat hebben bij 'makkelijke' leerlingen die zonder veel problemen naar de eind

streep te brengen zijn. Dat maakt, zoals internationaal onderzoek ook laat zien,I7 

selectie aan de poort weinig denkbeeldig en leidt in het beste geval tot een zwak

ke marktpositie van leerlingen uit 'risico'-groepen." Daarmee is in het kort aan

geduid dat het in de rede ligt te verwachten dat sturing op rendement en 

opbrengsten, als onderdeel van marktwerking, samengaat met vergroting van 

ongelijkheid van onderwijskansen en maatschappelijke ongelijkheid in het ver

lengde daarvan. 

Het element van onderwijskansen voegt een dimensie toe aan de constatering in 

de bijdrage van Bovenberg dat vraagsturing onvermijdelijk resulteert in grotere 
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verschillen in uitkomsten. De school heeft niet alleen een taak bij de verwerving 

van kennis en cultuuroverdracht in ruime zin, maar is evenzeer een instrument 

voor sociale selectie. Prestige, macht en inkomen zijn ongelijk verdeeld, en on

derwijsprestaties spelen een belangrijke rol bij de distributie daarvan. Omdat 

succes op school nog altijd sterk samenhangt met de sociale herkomst van leer

lingen, is onderwijs een belangrijk instrument bij de reproductie van maat

schappelijke ongelijkheid en de legitimatie daarvan. Onderwijs is dus niet alleen 

een markt waar vraag en aanbod de overdracht van kennis regelen, maar ook de 

arena waar sociale groepen elkaar in de strijd om schaarse maatschappelijke 

middelen ontmoeten en hogere klassen hun plek in de statushiërarchie probe

ren veilig te stellen. Dat onderwijs ook in dit opzicht niet slechts een consump

tie- maar ook een productiegoed is, versterkt derhalve de reikwijdte van grotere 

uitkomstverschillen als gevolg van vraagsturing. 

Deze overweging raakt ook de toegang tot informatie en de vaardigheid die te 

gebruiken, als condities waaronder vraagsturing mogelijk is. Sociale groepen ver

schillen niet alleen in hun informatie over scholen, maar ook in de wijze waar

op afwegingen tot stand komen en in de vaardigheid het onderwijssysteem te 

doorzien en voor hun kinderen te laten renderen. De schoolkeuze staat niet op 

zich, maar is onderdeel van een meer algemeen preferentiepatroon, dat wordt 

beïnvloed door de sociale positie en daarmee verbonden competenties, aspiraties 

en hulpbronnen. Er is met, andere woorden, niet alleen sprake van een informa

tieprobleem (waarin wellicht zou kunnen worden voorzien?) maar ook van een 

kennisprobleem (dat nu juist de kern vormt van het verband tussen ongelijkheid 

in het onderwijs en die in de samenleving).'') Ook afgezien van de vraag in hoe

verre het bij een complex 'product' als onderwijs überhaupt mogelijk is van ou

ders een zinvolle beoordeling van kwaliteit te verwachten, maken de resultaten 

van vele decennia achterstandsbestrijding de reproductiefunctie van onderwijs 

een niet te onderschatten obstakel voor de informatie- en keuzevaardigheid van 

ouders als voorwaarde voor succesvolle vraagsturing. 

Een ander aspect hangt samen met de motieven die het schoolkeuzeproces 

domineren. Vaak spelen vooral utilitaire argumenten een rol: een passend peda

gogisch klimaat, onderwijskundige overwegingen, zoals de opties voor doorstro

ming naar vervolgonderwijs, en een met het gezin van herkomst verwant pu

bliek. Ideële overwegingen hebben voor veel ouders een minder specifieke invul

ling gekregen en het levensbeschouwelijke of religieuze profiel van de school 

heeft bij veel groepen aan betekenis verloren. Die verschuiving maakt verschil

lende effecten waarschijnlijk. De eerste is dat een schoolkeuze waarin sociaal of 

onderwijskundig nut de dominante factor is toeneemt, en via processen van 

(zelf)selectie leidt tot toenemende segregatie tussen scholen. Ouders die bijvoor

beeld streven naar hoge prestaties zullen een school kiezen waarvan ze een hoge 
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kwaliteit vermoeden. Naast de reputatie van de school fungeert de samenstelling 

van de leerlingenpopulatie daarvoor als een belangrijk criterium. De betekenis 

van een goede naam maakt dat ook de school belang heeft bij leerlingen die 

geen al te grote risico's met zich mee brengen voor de reputatie van kwaliteit. 

Zwarte scholen, die voor een deel uit dergelijke (zelf)selectieprocessen zijn ont

staan, zijn er een in het oog springend voorbeeld van, maar naast etnische segre

gatie is op vergelijkbare wijze van sociale segregatie sprake. In de tweede plaats 

is het de vraag aan welke diversiteit - als een van de oogmerken van vraagstu

ring - ontketening van het maatschappelijk middenveld ruimte geeft. Is dat op 

ideële pluriformiteit gebaseerde horizontale diversiteit (zoals pedagogische, le

vensbeschouwelijke of religieuze verscheidenheid)? Of kiezen ouders veeleer op 

de verticale dimensie van verscheidenheid naar sociale klasse, etniciteit of 'ons 

soort mensen'? Op basis van ervaringen in andere landen lijkt toename van se

gregatie als gevolg van versterking van vraagsturing allerminst denkbeeldig.'o 

Bovendien speelt ideële differentiatie slechts bij een beperkt aantal groepen een 

belangrijke rol." 

Een implicatie van het al genoemde accent op sturing via opbrengsten en onder

wijskundig rendement is bovendien dat die slechts (aspecten van) de kwalifica

tiefunctie van onderwijs als uitgangspunt heeft, en de voorbereiding op vervolg

onderwijs en arbeidsmarkt centraal staat. Andere doelen, zoals persoonsvorming 

of voorbereiding op burgerschap spelen niet of nauwelijks een rol. Naast de te 

verwachten toename van (zelf)selectie en de versterking van de segregatie tussen 

scholen, die de integratie van leerlingen uit verschillende groepen bemoeilijkt, 

betekent de beperking tot de kwalificerende taak van de school dat de integra

tiefunctie van onderwijs geen vertaling vindt in de mechanismen voor sturing 

in het funderend onderwijs. Daarmee is, het zij nog eens herhaald, op zich niet 

zoveel nieuws gezegd. Zo wees de Commissie Hirsch Ballin in 1989 in een reactie 

op de notitie De school op weg naar 2000 bijvoorbeeld op het gevaar dat een eenzij

dige oriëntatie op leerprestaties in de nieuwe besturingsfilosofie zou leiden tot 

'verzakelijking en vervlakking'. Het zijn vooral de ontwikkelingen in de afgelo

pen jaren die deze overweging van belang maken. De opbrengstgerichtheid van 

het onderwijs - de verzakelijking waarvan Hirsch Ballin sprak - lijkt voorlopig 

niet goed te verenigen met het beroep dat in toenemende mate op datzelfde 

onderwijs wordt gedaan om bij te dragen aan de versterking van maatschappelij

ke samenhang en de overdracht van waarden en normen. Veeleer het tegendeel 

is het geval, zoals de socioloog Schuyt - die een relatie legt tussen de bijkans on

mogelijke integratieopdracht van scholen en (onder meer) de toetscultuur en 

prestatiegerichtheid in het onderwijs - vorig jaar in zijn Kohnstamm-Iezing naar 

voren bracht." De onvermijdelijke tendens dat scholen zich zullen richten op 

het onderwijs waar vraag naar is en dat door overheid en markt wordt beloond, 
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en de naar verwachting toenemende selectiviteit van scholen en segregatie van 

leerlingen, maken het vooralsnog onwaarschijnlijk dat versterkte vraagsturing 

en de integratiefunctie van onderwijs een gelukkig paar zullen vormen. 

Conclusie 

De conclusie die al met al getrokken kan worden is dat de quasi-markt, waarvan 

in het Nederlandse onderwijs sprake was, lange tijd leidde tot een betrekkelijk 

evenwicht tussen de voordelen van vraagsturing en de nadelen die in potentie 

aan ontketening van het middenveld verbonden zijn. De ontwikkelingen die 

zich onder invloed van de toegenomen invloed van marktdenken in het onder

wijs hebben voorgedaan, en de veranderingen die in de samenleving zijn opge

treden, maken echter dat verdere ontketening een hernieuwde afweging van 

voordelen en bezwaren van vraagsturing in het funderend onderwijs nodig 

maakt. Zo'n afweging is niet mogelijk zonder de uiteenlopende en soms tegen

strijdige doelen en functies te verdisconteren die de samenleving aan de school 

heeft opdragen. Onderwijs dient niet slechts individuele opbrengsten, maar ver

vult ook maatschappelijke functies die bij nieuwe invullingen van vraagsturing 

om aandacht vragen. Scholen dragen niet alleen kennis over, maar dragen tevens 

bij aan de overdracht van onze cultuur en de waarden waarop onze samenleving 

is gebaseerd. De evenwichtoefening die dat vraagt is, misschien wel meer dan 

ooit, van groot belang. 

Anne Bert Dijkstra is als onderwijssocioloog verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen (a.b.dykstra@ppsw.rug.nl). 

Noten 

1. De omschrijving is ontleend aan het Ministerie van Onderwijs en Weten

schappen, Rijkdom van het onvoltooide, 's-Gravenhage: SOU, 1989. 

2. Zie voor een uitvoerige bespreking J.L. Peschar & A. Wesselingh, Onderwijs

sociologie (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995). 

3. Een afgewogen bespreking van voor- en nadelen van vraagsturing valt buiten 

het bestek van deze bijdrage. Hoewel ik me tot een aanduiding van enkele 

risico's beperk, kunnen aan marktwerking in het onderwijs ook positieve 

effecten worden toegeschreven, zie bijvoorbeeld het advies van de Commis

sie Oonner, Vrijheid, verandering en verscheidenheid. Advies over de inrichting van 

het onderwijsbestel (Den Haag: VBKO/Besturenraad, 2000). 

4. In hoeverre het Nederlandse onderwijsbestel, ook ruimer gezien, nog als een 

verzuild systeem opgevat kan worden, blijft hier buiten beschouwing; zie 

A.B.Oijkstra, J. Dronkers & R.Hofman (red.), Verzuiling in het onderwijs. Actuele 
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verklaringen en analyse (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1997). 

5. Aldus zo'n internationale waarnemer die met betrekking tot parental choice 

en vouchers voor private scholen, waarover in de Verenigde Staten een heftig 

(maar theoretisch) debat tussen voor- en tegenstanders woedde, bij de Ne

derlandse ervaringen te rade ging. F. Brown, 'The Dutch experience with 

school choice: Implications for American education', in: P. Cookson (Ed.), The 

choice controversy (Newbury Park, CA: Corwin, 1992). Na een serie van klein

schalige experimenten en een periode van politieke en juridische strijd be

reikte het Amerikaanse debat in mei van dit jaar een voorlopig eindpunt in 

een beslissing van het hooggerechtshof ten gunste van vouchers voor private 

en religieuze scholen. 

6. Voor een uitvoerig overzicht zie bijvoorbeeld S. Waslander, Koopmanschap en 

burgerschap (Assen: Van Gorcum, 1999); zie ook S. Waslander, 'Marktwerking 

in het onderwijs: waar leidt het toe?' in: M. van Dyck (red.), Onderwijs in de 

markt (Den Haag: Onderwijsraad, 2001). 

7. Uitvoeriger in A.B. Dijkstra & J. Dronkers, 'Church, state, and civil society', 

in: H-D. Meyer & W.L. Boyd (Eds.), Education between state, markets, and civil 

society, (Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2001). 

8. Zie J. Roeleveld, 'Concurrentie tussen scholen? Verzuiling en leerlingmark

ten', in: A.B. Dijkstra, J. Dronkers & R. Hofman (red.), idem noot 4. 

9. Vooral het boek van J. Chubb & T. Moe, Polities, markets and America's schools 

(Washington DC: The Brookings Institution, 1990) kreeg een invloedrijk 

"j'accuse"-effect en zou het kristallisatiepunt worden van deze kritiek. 

10. Het betrof de 'motie De Cloe', Tweede Kamer 1993-1994, no. 23070. Het ad

vies van de Onderwijsraad verscheen onder de titel Richtingvrij en richtingbe

palend ('s-Gravenhage: Onderwijsraad, 1996). 

11. Zie A.B. Dijkstra & L. Herweijer, Ideële differentiatie als basis voor een gesegmen

teerd onderwijsbestel?, paper gepresenteerd op de 14e Onderwijssociologische 

Conferentie, december 200l. 

12. Zie met name de opeenvolgende studies die op basis van de internationale 

IEA-, TIMMS- en PISA-onderzoeken zijn uitgevoerd. 

13. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van het georganiseerd onderwijs

overleg of het (later afgezwakte) voornemen de rol van richting bij de regule

ring van het aanbod van onderwijs te minimaliseren. 

14. Zie voor een overzicht bijvoorbeeld, S. Karsten, 'Vadertje staat naar een ver

pleegtehuis. Enkele historische beschouwingen over het marktprincipe in 

het onderwijs', in: M. van Dyck (red.), Onderwijs in de markt, (Den Haag: 

Onder-wijsraad,2001). 

15. Voor een overzicht van de voor- en nadelen van publieke prestatiemetingen, 

zie A.B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra & A.J. Visscher (red.), Het oog der natie: 

scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestatiegegevens (As-
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sen: Koninklijke Van Gorcum, 2001). 

16. H.M. Bronneman-Helmers, L.J. Herweijer & H.M.G. Vogels, Voortgezet onderwijs 

in de jaren negentig (Den Haag: SCP, 2002). 

17. Zie onder meer AB. Dijkstra, 'Markt of arena? Over onbedoelde effecten van 

grotere onderwijsvrijheid' , in: S. Miedema & H. Klifman (red.), Christelijk 

onder-wijs in ontwikkeling. Jaarboek 1996 (Kampen: Kok). 

18. Ten overvloede zij opgemerkt dat een en ander geen uitspraak doet over 

intenties van scholen, maar betrekking heeft op verschuivingen in de incenti

ve-structu ur. 

19. Vergelijk onder meer S. Waslander, Koopmanschap en burgerschap (idem noot 

6) en AB. Dijkstra & B. Witziers, 'Kwaliteit van scholen en keuzeprocessen in 

het onderwijs', in: Dijkstra e.a., (idem noot 15) die in dit verband voorstellen 

na te denken over mogelijkheden voor keuzeondersteuning. 

20. Voor een argumentatie zie AB. Dijkstra, Markt of arena? Over onbedoelde effec

ten van grotere onderwijsvrijheid (idem noot 16). 

21. Onderzoek naar de drijfveren van betrokkenen bij confessioneel onderwijs -

ouders, leraren, directies en besturen - laat voor het protestants-christelijk 

onderwijs, maar veel minder in de katholieke sector, een ideële motivatie 

zien, (A.B. Dijkstra & S. Miedema, in voorbereiding). 

22. K. Schuyt, Het onderbroken ritme. Opvoeding, onderwijs en sociale cohesie in een ge

fragmenteerde samenleving (Amsterdam: Vossiuspers AUP, 2002). 
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Vouchers in het Hoger 

Onderwijs? 
DR. W.A. JONGBLOED 

Is het een goed idee om de middelen voor het hoger onderwijs in de vorm van 

vouchers via de student te laten lopen? Voordat Ben jongbloed deze vraag met 

een voorzichtig 'voorlopig nog maar niet' beantwoordt, staat hij stil bij de uit

dagingen waarmee de Nederlandse hogescholen en universiteiten worden ge

confronteerd_ De overheid kan de aanbieders van hoger onderwijs, via bekosti

ging, regulering en het toezicht op de kwaliteit, bijstaan in het reageren op 

die uitdagingen_ Voorstanders van vouchers wijzen op de positieve gevolgen 

die voucherlïnanciering zou hebben voor de kwaliteit en de efficiëntie van de 

dienstverlening door onderwijsaanbieders_ Volgens jongbloed zitten er nu nog 

(te)veel haken en ogen aan vraagsturing door vouchers_ Ten behoeve van de be

oogde versterking van de profilering, de differentiatie en het maatwerk in het 

hoger onderwijs bepleit hij daarom voor versterking van bestaande regels en 

prikkels_ Dit kan bijvoorbeeld door bekostiging van aanbieders op basis van 

het aantal studiepunten, uitbreiding van de groep bekostigde instellingen en 

vrijheid voor aanbieders om hun collegegelden vast te stellen_ Duidelijke keu

zes van het kabinet zijn nodig_ 

Wat zijn de uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat? 

Laten we beginnen met vast te stellen dat het Nederlandse hoger onderwijs zich 

zeker niet in een crisis bevindt. In tegenstelling tot de publieke opinie over ons 

zorgstelsel is de mening over ons hoger onderwijssysteem redelijk positief. Er is 

keuzevrijheid, de kwaliteit is gemiddeld goed tot uitstekend, en afgestudeerden 

komen goed terecht op de arbeidsmarkt. Natuurlijk wordt er aan universiteiten 

en hogescholen wel geklaagd, vooral door het personeel, niet zozeer door stu

denten. En dan met name over de alsmaar teruglopende budgetten per student, 

de mede daardoor beperkte carrièreperspectieven voor het onderwijs- en (vooral) 

onderzoekspersoneel en de - waar niet? - knellende regelgeving. En dan hebben 

we het nog niet eens gehad over de aanpassingen die de invoering van de 

Bachelor- en Masterstructuur met zich meebrengt. 

Deze kwesties zullen echter niet door de invoering van vouchers kunnen worden 

opgelost. Wat zijn namelijk de voornaamste uitdagingen voor universiteiten en 

hogescholen? In telegramstijl: 

- het voorzien in de blijvend grote behoefte aan hoger opgeleiden; 

- het bieden van maatwerk aan studenten door middel van een gedifferentieerd 
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'Onderwijsaanbie

ders zullen zich 

meer op studenten 

buiten de traditio-

nele leeftijdscate

gorieën richten en 

doorstroompro

gramma's zullen 

tot ontwikkeling 

moeten komen: 

opleidingenaanbod; 

- het reageren op de concurrentie met nieuwe (publieke, private, binnen- en bui

tenlandse) onderwijsaanbieders; 

- het instandhouden van het brede aanbod van opleidingen met de beschikbare 

middelen, 

Onze kennissamenleving vraagt om afgestudeerden die als 'kenniswerker' regel

matig geconfronteerd zullen worden met de noodzaak om zich nieuwe kennis 

en vaardigheden eigen te maken. Het curriculum zal hierop moeten zijn toegesne

den, en studenten mogen niet door financiële drempels worden weerhouden om 

te gaan studeren. Opleidingen zullen meer uit losse onderdelen - modules -

gaan bestaan; iets wat door het gebruik van Ier kan worden gefaciliteerd. 

Onderwijsaanbieders zullen zich meer op studenten buiten de traditionele leef

tijdscategorieën richten en doorstroomprogramma's zullen tot ontwikkeling 

moeten komen. Dit alles betekent een herinrichting van het curriculum, een bete

re intake en begeleiding van studenten en - voor de overheid - garanderen dat 

studenten die het niet zelf kunnen betalen een beroep kunnen doen op studie

financiering. 

Wat is de rol van de overheid hierbij? 

Wat nu zou de overheid kunnen doen om een en ander te faciliteren? Twee cate

gorieën van instrumenten zijn beschikbaar: bekostiging en regulering. Allereerst 

de publieke bekostiging. Als de rijksbijdrage aan het hoger onderwijs niet meer 

(zoals nu) rechtstreeks naar universiteiten en hogescholen wordt overgemaakt, 

maar via studenten loopt, kan de student zelf kiezen waar en wanneer hij of zij 

de rijksbijdrage wil besteden. Studenten ontvangen daartoe van de overheid te

goedbonnen (vouchers) die bij erkende onderwijsaanbieders kunnen worden ver

zilverd - in ruil voor (hoger) onderwijs. Aldus zijn studenten in staat om het col

legegeld te betalen en hun voorkeuren tot uitdrukking te brengen bij universitei

ten en hogescholen. 

Alvorens we op de voor- en nadelen van vouchers ingaan, besteden we aandacht 

aan het tweede instrument van de overheid, namelijk de wet- en regelgeving. 

Ons beperkend tot de regelgeving rondom bekostiging, opleidingenaanbod, en 

het kwaliteitstoezicht in het hoger onderwijs, is de vraag: hoe sorteer je met het 

beschikbare publieke geld het meeste effect? Het antwoord is: door ervoor te zor

gen dat het publieke geld - direct dan wel indirect - terechtkomt bij goede uni

versiteiten en hogescholen; die te belonen voor goede prestaties en die 'scherp' 

te houden door ze te laten concurreren om de beperkte middelen. Een vraag die 

niet specifiek bij vouchers, maar meer in het algemeen, naar voren komt, is dan: 

welke instellingen komen in aanmerking voor publieke bekostiging? Is het 
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ven. Dit leidt tot 

een meer open sys

teem van hoger on

derwijs.' 

onderscheid tussen universiteiten en hogescholen, respectievelijk publieke en 

private aanbieders, respectievelijk Nederlandse en buitenlandse aanbieders, 

zoals dat nu wordt gemaakt, nog steeds houdbaar? Als meer concurrentie 

(marktwerking) een doel is, zou het voor de hand kunnen liggen om alle erken

de (i.e. geaccrediteerde) instellingen toegang tot publieke middelen te geven. Dit 

leidt tot een meer open systeem van hoger onderwijs. 

Vouchers: de voors en tegens 

De vraag is nu of een systeem van voucherbekostiging het meest voor de hand ligt 

om aan de hierboven geïdentificeerde uitdagingen en doelstellingen tegemoet te 

komen. Voorstanders van vouchers suggereren dat vouchers als vorm van vraagbe

kostiging / vraagsturing belangrijke voordelen heeft boven een systeem waarin 

de overheid rechtstreeks de aanbieders van onderwijs bekostigt (zie de linkerzij

de van de tabel). 

De Voors en Tegens van vouchers: 

Voors Tegens 

• versterking keuzevrijheid studenten • studenten kunnen inhoud en kwali-

(als vouchers ook bij private onderwijs- teit van programma-aanbod niet over-

aanbieders besteed kunnen worden) zien 

• versterking positie student t.O.V. • over-intekening op opleidingen kan 

aanbieder leiden tot rantsoenering (selectie) en 

• vergroting diversiteit onderwijsaan- bevoordelen van meer koopkrachtige 

bod (in termen van kennisoverdracht studenten (hogere inkomens) 

en programma-aanbod) • hoge administratieve complexiteit en 

• vergroting flexibiliteit in leerwegen beheerslast 

• verhoging efficiency bij aanbieders • behoefte aan overheidsregulering ter 

• verhoging kwaliteit onderwijsaan- bescherming van toegankelijkheid (gelij-

bod ke kansen voor alle studenten) 

• stimulans tot ophoging waarde vou- • grote fluctuaties in inschrijvingen, en 

chers met private bijdrage (collegegeld) dus bekostiging, leiden tot onderbenut-

• begrenzing publieke budget per stu- ting kapitaal en onzekere werkgelegen-

dent heid bij aanbieders 

• maakt studenten meer bewust van • programma's met hoge culturele 

opleidingskosten waarde en weinig inschrijvingen worden 

• student ontvangt geïntegreerd bud- bedreigd 

get voor kosten opleiding en studie- • ook inschrijvingen bij duurdere oplei-

financiering (beurs/lening) dingen mogelijk bedreigd 

• onvoorspelbaarheid t.a.v. verzilvering 

vouchers 

( 
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'Student en instel

ling zouden als het 

ware in een con-

tractrelatie moeten 

treden, met een we

derzijdse inspan

ningsverplichting. 

Dit is het recept 

voor maatwerk, 

flexibiliteit en afre-

kenen op presta

ties. Een recept dat 

differentiatie ople

vert: 

De voordelen van vouchers moeten worden afgezet tegen de nadelen (zie rechter

kant tabel) en tegen de voordelen van het huidige stelsel. Momenteel is de pu

blieke bekostiging van onze universiteiten en hogescholen reeds in sterke mate 

studentgebonden: de instellingen met de meeste studenten ontvangen de meeste 

middelen. Bovendien is thans de bekostiging prestatiegericht: meer uitgereikte 

diploma's betekent voor de instelling ook een relatief hoger aandeel in de rijks

bijdrage. Ook concurreren instellingen momenteel reeds hevig om de gunst van 

student. Wat de kwaliteit van het gebodene betreft: deze zal sterk samenhangen 

met het vermogen van de instelling (het financiële alsmede intellectuele) en de 

mogelijkheid voor onderwijsinstellingen om studenten te selecteren. Beide za

ken verander je niet door de techniek van bekostiging aan te passen. 

De hamvraag is hoe de bekostiging een bijdrage kan leveren aan de gewenste 

grotere differentiatie in het onderwijsaanbod. Nodig zijn opleidingen met uit

eenlopende kwaliteitsniveaus (van breed toegankelijke tot selectieve, op meer ex

cellente studenten gerichte) en opleidingen met flexibele leerwegen die meer 

zijn afgestemd op de individuele wensen van de student (van voltijdse varianten 

tot deeltijdse, die zijn te combineren met werk en/of gezin). Voor dit laatste is 

nodig dat er mogelijkheden komen om de uniforme bekostiging, die de instel

ling per student ontvangt, te doorbreken. Een gedifferentieerd aanbod vraagt 

een gedifferentieerde bekostiging per student. 

Bekostiging: hoe dan verder? 

Hoger onderwijs is een privaat goed met belangrijke externe (d.i. uitstralings-) 

effecten. Zowel van student als overheid mag dus een bijdrage in de opleidings

kosten worden gevraagd. Gemengde financiering dus. De uitdaging nu is dit uit

gangspunt te combineren met de wens die ook door bepleiters van vouchers 

wordt geuit, namelijk dat de relatie tussen de student en de instelling wordt ver

sterkt. Student en instelling zouden als het ware in een contractrelatie moeten 

treden, met een wederzijdse inspanningsverplichting. Dit is het recept voor 

maatwerk, flexibiliteit en afrekenen op prestaties. Een recept dat differentiatie 

oplevert. 

Versterking van de relatie tussen instelling en student komt niet tot stand door 

de volledige publieke bekostiging aan de student in handen te geven, door vou· 

chers dus. Het lijkt niet opportuun om via de hoogte van de voucher de student op 

te zadelen met verschillen in opleidingskosten waar de student geen invloed op 

uit kan oefenen. Dat een techniekopleiding duurder is dan een rechtenopleiding 

is de student niet aan te rekenen. Meer werkbaar lijkt een systeem waarin zaken 
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'Ondanks het feit 

dat vouchers in het 

hoger onderwijs 

nog nergens ter 

wereld zijn inge

voerd is het con

cept l<ennelijl< voor 

velen erg aantrel<

kelijl<' 

als: de kwaliteit van het door de instelling gebodene, de studiebegeleiding, die 

de student ontvangt en het met de instelling overeengekomen, op maat gemaak

te individuele leertraject onderwerp worden van de contractrelatie tussen stu

dent en instelling. De meerkosten (of 'minder' kosten) in verband hiermee zou

den expliciet gemaakt kunnen worden en vervolgens door de instelling in reke

ning gebracht moeten kunnen worden - bij de overheid, de student, of diens toe

komstige werkgever. Het ligt voor de hand om - veel meer dan thans het geval is 

- deze meerkosten via het private deel van bekostiging tot uitdrukking te bren

gen. Dus via de collegegelden. Wellicht kan de student hierbij een bijdrage van 

zijn toekomstige (of huidige) werkgever vragen - zo niet, dan rest een beroep op 

eigen inkomsten of studiefinanciering (inclusief private leningen). 

Via het publieke deel van de gemengde bekostiging blijft de overheid in recht

streeks verband met de instelling staan: per ingeschreven student of (behaald) 

studiepunt wordt een vast tarief uitbetaald voor een zeker minimum kwaliteits

en serviceniveau. Daarbij kan een verschil in tarieven worden gemaakt (techni

sche opleidingen versus gamma-opleidingen; onderzoekersopleidingen met een 

groot extern effect versus beroepsgerichte opleidingen met nadruk op het indivi

duele rendement). Een tarief per studiepunt zou als voordeel hebben dat presta

ties worden beloond en de bekostiging de student (en zijn flexibele leerroutes) 

volgt. 

Kortom, als het doel is versterking van de profilering, de differentiatie en het 

maatwerk in het hoger onderwijs, dan is het zeer twijfelachtig of vouchers wel de 

goede weg zijn. Er is meer nodig dan een aanpassing van de wijze waarop het 

schaarse publieke geld over de groep van onderwijsaanbieders wordt verdeeld. 

Vouchers: een terugblil< 

Ondanks het feit dat vouchers in het hoger onderwijs nog nergens ter wereld zijn 

ingevoerd (ook niet in het marktwerkingsland bij uitstek: de VS), is het concept 

kennelijk voor velen (inclusief politieke partijen) erg aantrekkelijk, gelet op het 

feit dat discussies erover nooit echt uitdoven. Laten we beginnen met vast te stel

len dat een ideale manier van bekostiging van het hoger onderwijs niet bestaat -

elk systeem heeft zijn voor- en nadelen, die deels weer afhankelijk zijn van de 

lijst met doelen die de overheid, c.q. de regeringscoalitie van dat moment na

streeft. Als voucherbekostiging dan toch wordt toegepast, zoals een enkele keer in 

het basisonderwijs in de VS, is het uitermate lastig, zo niet onmogelijk, de effec

ten van het specifieke vouchersysteem te generaliseren of te vertalen naar andere 

onderwijsniveaus of publieke sectoren. De werking is namelijk sterk afhankelijk 

van de specifieke inrichting van het systeem (the devil is in the detail). 
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'Beleidsmakers 

moeten immers 

hun positie ldezen 

ten aanzien van 

een groot aantal 

complexe kwesties.' 

Vouchers kunnen worden gezien als een continuüm, van 0% gereguleerd (de law of 

the jungle) tot 100% gereguleerd (puur centrale planning), Beleidsmakers moeten 

immers hun positie kiezen ten aanzien van een groot aantal complexe kwesties, 

zoals: 
_ het beschermen van opleidingen (sommige opleidingen, zoals klassieke talen, 

verdienen speciale bescherming), wellicht door extra vouchers aan specifieke op

leidingen te koppelen; 
- het beschermen van instellingen om redenen van regionale spreiding, culturele 

redenen, en dergelijke; 

_ het beschermen van individuen, bijvoorbeeld door studenten uit minder welge

stelde milieus hogere vouchers te bieden; 

_ het beschermen van de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld door het toestaan dat 

vouchers alleen bij geaccrediteerde instellingen worden ingewisseld en dat indivi

dueel samengestelde opleidingspakketten aan bepaalde eisen voldoen. 

_ het beschermen van de waarde van de voucher, bij voorbeeld door de waarde 

(koopkracht) mee te laten groeien met de inflatie, zodat vouchers ook op een later 

moment (ten behoeve van om-, her- en bijscholing) kunnen worden verzilverd. 

- de vaststelling van de waarde van de voucher voor de verschillende opleidingen 

(Bachelors, Masters, beroepsgerichte opleidingen versus onderzoekersopleidingen) 

_ de samenstelling van de voucher - is het een 100% gift, of ook deels een lening? 

- is de voucher ook inwisselbaar in het buitenland? 

- mag de waarde van de voucher met (variabele) private bijdragen worden opge-

hoogd? 

Dit alles maakt duidelijk dat er geen eenvoudige conclusie over de wenselijkheid 

van vouchers in het hoger onderwijs kan worden getrokken. Als in het hoger on

derwijs - zoals nu - de (publieke en private) middelen tekortschieten, zal een al

ternatieve bekostigingstechniek (bijvoorbeeld vouchers) alleen geen extra (private) 

middelen creëren. 
Voorlopig kunnen de beoogde doelen van voucherbekostiging wellicht ook wor

den gerealiseerd met een relatief minder ingrijpende wijziging van het bekosti

gingsarrangement, zoals een arrangement waarin: 

_ de overheid de aanbieders bekostigt op grond van door studenten behaalde stu

diepunten (dit komt ten goede aan flexibiliteit en is gericht op prestaties); 

- de groep van bekostigde instellingen wordt uitgebreid met die (publieke, priva

te, binnenlandse, buitenlandse) aanbieders die erin slagen hun programma's ge

accrediteerd te krijgen (dit versterkt de concurrentie en de diversiteit van het 

aanbod); 
- de aanbieders de vrijheid krijgen om zelf hun collegegelden vast te stellen (dit 

komt ten goede aan maatwerk en leidt tot profilering) en hun studenten te 

selecteren. 
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Er valt ook te denken aan een systeem van tenders, waarin de overheid offertes 

vraagt van instellingen om gedurende een aantal jaren een zeker aanbod (capaci

teit), met een zekere kwaliteit, te leveren. Nodig is dan wel, niet alleen bij het 

tendersysteem, maar meer in het algemeen (als vorm van no regret policy), dat de 

overheid - meer dan tot nu toe - duidelijke keuzes maakt ten aanzien van: 

- selectie (is het de instellingen toegestaan om studenten te selecteren?); 

- de hoogte van de publieke bekostiging per type opleiding (welke Bachelors en 

welke Masters kunnen aanspraak maken op overheidsbekostiging; welke opleidin

gen hebben vooral een privaat en welke hebben - daarnaast - een sociaal rende

ment; waarin verschillen universiteiten van hogescholen?); 

- de inrichting van de studiefinanciering (een splitsing tussen tegemoetkoming 

in onderwijsretributies - het collegegeld - en kosten van levensonderhoud). 

Het valt te hopen dat het nieuwe kabinet wat dit betreft meer daadkracht toont 

dan het voorgaande. 

Dr. WA. ]ongbloed is senior onderzoeksmedewerker bij CHEPS, Center for Higher 

Education Policy Studies, Universiteit Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede. 

Email: b.w.a.jongbloed@cheps.utwente.nl. 
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'Geen vouchers 
alstublieft' 
CDV in gesprek 

met Yvonne van Rooy 
DOOl'drs.]. Prij Yvonne van Rooy was onder meer staatssecretaris van 

Economische Zaken in het derde kabinet Lubbers. In 

deze functie heeft ze de basis gelegd voor de huidige 

Mededingingswetgeving. Ze heeft de omslag van beleid 

in de jaren '90 richting marktwerking mede vormgege

ven. Daarvoor zat zij twee jaar in het Europees Parle

ment en heeft zij gewerkt bij de werkgeversorganisatie 

NCW. Denken vanuit de markt en vanuit het bedrijfsle

ven is haar niet vreemd. Ook is zij wars van allerlei re

gelzucht vanuit Den Haag. Nu is zij voorzitter van het 

College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg. 

Wie denkt in haar een pleitbezorger voor het voucher
systeem in het hoger onderwijs aan te treffen, komt 

echter bedrogen uit. Een dergelijke vorm van vraagfi

nanciering doet de publieke zaak geen goed. De kwali

teit zal er in haar optiek niet door vergroot worden. Ze 

wijst bovendien op de inefficiëntie van dit alternatieve 

financieringssysteem, vanwege de hoge transactie- en 

coördinatiekosten. Het huidige bekostigingssysteem van 
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universiteiten - ook een vorm van vraaggestuurde bekosti

ging - leidt tot aanvaardbare transactiekosten en past bij het 

systeem van kwaliteitsborging van de opleidingen. Voor CDV 
zet zij haar opvattingen uiteen over marktwerking, vraagstu

ring via vouchers en de toekomst van het hoger onderwijs. Zij 

is het niet eens met de sombere verhalen over het hoger on
derwijs die de ronde doen. Natuurlijk, er moet door universi

teiten permanent vernieuwd worden; de invoering dit jaar 
van het Bache10r Master-systeem, een gigantische operatie, is 

daar een goed voorbeeld van. Maar, drastische systeemveran

deringen via de invoering van vouchers helpen daar niet bij. 

"Gooi niet te snel oude schoenen weg. Het is maar de vraag 

of de nieuwe schoenen beter lopen." 

VAN Rooy: "De gedachte achter vouchers of 

leerrechten ziet er op het eerste gezicht 

helemaal niet zo gek uit. Studenten behe· 

ren hun eigen budget (d.w.z. de middelen 

die OC&W aan hun opleiding besteedt) en 

studenten "kopen" dan de vakken in bij 

de universiteit of hogeschool die het beste 

aanbod doet. Dat zou studenten meer keu· 

zevrijheid geven en tegelijk de concurren· 

tie tussen hogescholen en tussen universi· 

teiten bevorderen, met als resultaat een 

verbetering van de kwaliteit. Kortom, vol· 

ledige vraagsturing in het Hoger 

Onderwijs." 

CDV: En bij nader inzien? Er klinkt scepsis 

door over het idee. Maar daarmee breng je 

toch ook meer marktwerking in het hoger 

onderwijs, en wat zou ertegen zijn als 

instellingen in het hoger onderwijs op die 

manier ook meer prikkels krijgen om 

goed te presteren? 

VAN Rooy: "Zo eenvoudig ligt het niet. Ik 

was en ik blijf een groot voorstander van 

marktwerking in de particuliere sector, in 

het bedrijfsleven. Maar we moeten voor· 

zichtig zijn om het concept van marktwer

king als een soort tovermiddel te zien dat 

ook voor organisaties en instellingen die 

binnen het publieke domein werkzaam 

zijn per definitie goed zou werken. Het 

onderwijs, en dat geldt óók voor het hoger 

onderwijs, behoort tot de kerntaken van 

de overheid en wordt dan ook in belangrij

ke mate door de overheid gefinancierd. 

Hogescholen en universiteiten hebben de 

laatste jaren hun bedrijfsvoering in toene

mende mate bedrijfsmatig georganiseerd 

en daarmee veel efficiënter gemaakt. 

Maar daarmee zijn het nog geen gewone 

ondernemingen geworden. Het zijn, zoals 

Herman Wijffels dat juist noemt, kennis

bedrijven met een maatschappelijke taak. 

Universiteiten hebben geen winstdoelstel

ling, maar tot taak om op een efficiënte 



wijze onderwijs te bieden en onderzoek te 

verrichten. En niet alleen op gebieden 

waar een vraag voor is. Dat maakt het 

besturen van een universiteit wezenlijk 

anders dan het runnen van een onderne

ming. Hoger onderwijsinstellingen func

tioneren bovendien in een kader dat in 

belangrijke mate - en terecht - door pu

blieke regelgeving bepaald wordt. De over

heid heeft immers een aantal wezenlijke 

taken: De zorg voor een adequaat aanbod 

van gekwalificeerde opleidingen. waarbor

gen voor de kwaliteit van de opleidingen 

Yvonne van Rooy 

en niet te vergeten de toegankelijkheid 

van het hoger onderwijs. Al die taken 

gaan met regelgeving gepaard. De grote 

invloed van de overheid beperkt dus. om 

goede redenen. het functioneren van het 

hoger onderwijs als markt. Of. om het in 

economische termen te zeggen: er zijn tal 

van marktimperfecties. Niet alleen vanwe

ge de wet- en regelgeving. maar ook om

dat een student niet als een gewone con

sument beschouwd kan worden. en in de 

CDA-optiek ook niet zou moeten zijn. Zo 

wordt de keuze van studenten voor een 

opleiding door veel meer factoren bepaald 

dan alleen de prijs-kwaliteitverhouding. 

Vanwege de hoge kosten van studeren kie

zen veel studenten voor een opleiding in 

de omgeving waar zij wonen. Vaak spelen 

ook andere factoren een rol, zoals de aan

trekkelijkheid van de stad. Studenten kij

ken gelukkig wel iets meer dan in het ver

leden naar de kwaliteit van een opleiding. 

maar dat is nog maar een bescheiden fac

tor in de keuze." 

CDY: Maar het zou toch goed zijn als stu

denten meer naar de kwaliteit kijken. en 

dat beoogt vraagfinanciering via vouchers 

toch juist? 

VAN Rooy: "Laten we de argumenten voor 

leerrechten nog eens even langs lopen. De 

belangrijkste argumenten zijn meer keu

zevrijheid voor studenten en meer prik

kels voor universiteiten en hogescholen. 

Mijn stelling is dat studenten nu al veel 

keuzemogelijkheden hebben en dat die in 

de toekomst nog fors toenemen. Voor de 

meeste opleidingen hebben studenten een 

ruim aanbod vanuit een scala aan instel

lingen. Universiteiten concurreren nu ook 

al steeds meer met elkaar. Zij hebben 

belang bij het aantrekken van studenten 

omdat ook nu de bekostiging al in belang

rijke mate door de vraag (het aantal stu

denten) bepaald wordt. Instellingen inves

teren permanent in vernieuwing van 
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opleidingen om zo een interessant aanbod 

voor scholieren te hebben. Bovendien 

wordt dit jaar het nieuwe Bachelor Master

systeem in-gevoerd dat studenten de 

mogelijkheid biedt om na het 

Bachelordiploma opnieuw een keuze te 

maken en de Masteropleiding aan een 

andere universiteit te doen. En dan heb ik 

het nog niet over de ruimte binnen oplei

dingen om pakketten zo te kiezen dat het 

aansluit bij hun belangstelling. Kortom, 

veel keuzemogelijkheden, ook voor een 

behoorlijk individuele invulling van de 

opleiding. Het is opmerkelijk dat studen

ten zelf, bij monde van het Interstedelijk 

aankomt met een partij vakken dat hij bij 

een andere instelling gevolgd heeft? Het 

systeem van vouchers staat bovendien 

haaks op het kersverse systeem van 

accreditatie, dat dit jaar ingevoerd wordt. 

Daarbij wordt een opleiding geaccredi

teerd - en geen individuele vakken. Juist 

de samenhang en de zorgvuldige opbouw 

van het curriculum vormen een van de 

belangrijke elementen in het toetsingska

der. Dat is toch niet te verenigen met vou

chers waarbij de student zelf zijn opleiding 

samenstelt? Een universiteit is geen super

markt, waar je als bij Albert Heijn je 

mandje vult met aardige vakken die in de 

Studenten Overleg (ISO) ook mordicus aanbieding zijn en voor andere vakken 

tegen vouchers zijn. Zij hebben daar goede naar de Aldi gaat!" 

argumenten voor. Zij zien geen grote voor-

delen in de vermeende vergroting van de Van Rooy waarschuwt ook voor onbedoel-

de keuzemogelijkheden. Het is nog al de neveneffecten van vouchers: meer admi-

betuttelend dat verschillende politieke nistratieve rompslomp en minder grip op 

partijen, die zich sterk maken voor vou- de rendementen, d.w.z. dat studenten bin-

chers, het beter menen te weten dan de nen een redelijke termijn hun studie 

doelgroep zelf voor wie het bedoeld is. afmaken. 

Daarnaast hebben studenten ook bezwaar 

tegen een vouchersysteem uit een oogpunt 

van kwaliteitsborging. Dat is ook voor uni

versiteiten een belangrijke reden om 

tegen vouchers te zijn. Immers, universitei

ten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de opleidingen, en daarmee voor het 

diploma dat zij afgeven. Een opleiding is 

een zorgvuldig opgebouwd en uitgebalan

ceerd geheel van vakken. Een curriculum is 

zo opgebouwd dat de verkregen kennis en 

vaardigheden een logisch en samenhan

gend geheel vormen. Een opleiding is 

geen verzameling vakken die je naar eigen 

goeddunken bij elkaar kunt voegen. Welke 

universiteit kan nog borg staan voor de 

kwaliteit van een opleiding als de student 

VAN Rooy: "Er bestaan veel misverstanden 

over het huidige bekostigingssysteem van 

universiteiten, dat bovendien ook anders is 

dan bij het HBO. Het wordt ten onrechte 

vaak aangeduid als pure aanbodfinancie

ring. De huidige onderwijsbekostiging zou 

ik een vorm van geconditioneerde vraagfi

nanciering willen noemen. Immers, het 

overgrote deel van de financiering is afhan

kelijk van het aantal studenten dat een 

universiteit weet aan te trekken. Bovendien 

wordt de helft van de bekostiging gerela

teerd aan diploma's. Dat is dus een stevige 

prikkel voor universiteiten om het onder

wijs zo in te richten en studenten zo achter 

de broek te zitten dat ze ook daadwerkelijk 



en tijdig afstuderen. Een student die niet 

afstudeert, kost een universiteit alleen 

maar geld. Die prikkel zou verdwijnen als 

het onderwijs per vak via vouchers afgere

kend wordt. Dat zou een forse stap terug 

betekenen. En dan de onoverzienbare 

bureaucratie waar vouchers mee gepaard 

gaan. Nu zijn er drie parameters voor de 

onderwijsbekostiging: het aantal eerste

jaars, het aantal afgegeven diploma's en 

een vaste voet. Bij vouchers per vak zou dat 

voor de middelgrote Universiteit van 

Tilburg alleen al enkele tienduizenden (!) 

afrekenmomenten per jaar betekenen. 

Iedereen kan begrijpen dat hieraan een 

enorme hoeveelheid bureaucratie verbon

den is. En dan heb ik het nog niet eens 

over het fraudebestendig maken van een 

dergelijk systeem en over de uitgebreide 

toezicht- en controleprocedures waar uni

versiteiten mee opgezadeld zullen worden. 

Van de vraagfinanciering komt het gesprek 

weer terug op marktwerking. 

CDV: Zou het, zo kan men zich afvragen, 

niet een mooie overheidstaak zijn om nieu

we markten te creëren en om het speelveld 

open te gooien voor nieuwe aanbieders? Bij 

het idee dat de student als consument ook 

zijn eigen leerpakket kan samenstellen, 

door bij verschillende instellingen te kun

nen winkelen, past ook dat er ruimte is 

voor andere dan de gevestigde onderwijsin

stellingen. Het idee is juist dat zij de rela

tieve machtspositie van de bestaande 

instellingen kunnen doorbreken. Van 

belang daarbij is natuurlijk dat deze instel

lingen op gelijke voorwaarden met elkaar 

kunnen concurreren. Waarom zou dat niet 

kunnen helpen? 

Van Rooy is huiverig voor dit idee, vooral 

als het commerciële aanbieders betreft. 

"Zij zullen zich vooral richten op de kren

ten uit de pap in de onderwijsmarkt. Het 

'picking the winners'-gedrag. De commercieel 

minder aantrekkelijke opleidingen - denk 

aan letterenstudies en de dure Bèta- en 

techniekstudies - zullen zij niet snel aan

bieden. Dat zullen de bestaande universi

teiten moeten blijven doen. Dat is niet wat 

je noemt een 'level playing field'. Een ver

schraling van het onderwijsaanbod kan 

dan het gevolg zijn. Ook ligt bij commer

cialisering van de onderwijsmarkt vergaan

de differentiatie van de collegegelden in 

het verschiet, waardoor de toegankelijk

heid van het onderwijs in het geding komt. 

Terecht heeft de CDA-fractie in de Tweede 

Kamer zich daar altijd tegen verzet. Bedenk 

wel dat de collegegelden in Nederland -

Europees gezien - al erg hoog zijn." 

Het is duidelijk dat Van Rooy beducht is 

voor marktwerking in het hoger onderwijs 

en bepaald niet gecharmeerd is van het 

vouchervoorstel. In abstracto is het wellicht 

een aantrekkelijk idee, maar in de praktijk 

werkt het volgens haar niet. Ook in letter

lijke zin. In geen enkel land ter wereld zijn 

vouchers ingevoerd. Dit alleen al zou vol

doende te denken moeten geven. 

VAN Rooy: "Marktwerking is prima, maar 

dan moet er wel sprake zijn van een echte 

markt. Dat is bij het hoger onderwijs niet 

het geval. Het is te belangrijk om het als 

oefenterrein te zien voor allerlei nieuwe 

ondoordachte experimenten. Kortom, gooi 

geen oude schoenen weg, voordat je zeker 

weet dat de nieuwe beter lopen". 
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Ontvoogding en maatschap

pelijl{ ondernemerschap: 

vernieuwing in de zorg 
w. ETTY & DRS. M.D.L. VERAART 

De burger wil keuzevrijheid, ook waar het de publieke dienstverlening betreft. 

Voor de mate van keuzevrijheid in de publieke dienstverlening introduceren 

Walter Etty en Eddy Veraart de ontvoogdingsladder. De hoogste trap van ont

voogding is de norm. Belangrijk voor het welslagen van ontvoogding zijn, 

naast de voorwaarden van Bovenberg, het verlagen van drempels voor nieuwe 

aanbieders, het bevorderen van ondernemerschap in de sector en het oproe

pen van nieuw maatschappelijk kapitaal. Volgens Etty en Veraart zijn ontvoog

ding en ondernemerschap twee kanten van dezelfde medaille. Keuzevrij-heid 

voor burgers in de publieke dienstverlening krijgt alleen betekenis als er een 

voldoende en gevarieerd aanbod komt. Dit vraagt van aanbieders heel an-dere 

kwalificaties dan in een aanbodmodel. Het gaat niet meer om budgetmaxima

lisatie, maar om ondernemen in wat de schrijvers 'de publieke markt' noe

men. Veel gemeenschappelijke (publieke) belangen worden juist in een goed 

functionerende markt gerealiseerd. De schrijvers verdedigen de vanuit sociaal

democratische invalshoek verrassende stelling dat een krampachtige houding 

ten opzichte van marktwerking in de zorg niet nodig is. De lakmoesproef voor 

de invulling van het begrip maatschappelijk ondernemen in de zorg door het 

kabinet Balkenende, zal liggen in de stimulans voor ondernemers in de zorg. 

In de AWBZ-gefinancierde zorg is de omslag al begonnen. Van het manage
ment en de professionals wordt veel gevraagd. Toerusting is nodig. 

Kent de wetgever de burger nog? 

Connie Bellemans heeft een progressieve spierziekte. Tussen 07.00 en 10.00 uur 

kwam de thuiszorg voor hulp bij het aankleden. Ergens in de middag wachtte ze 

op iemand anders voor de boodschappen. 

Nu werkt ze, verdient een salaris en betaalt de AWBZ-premie. Elke ochtend om 

7.30 uur precies komt een verpleegster, voor de boodschappen heeft ze iets an

ders gearrangeerd. Ze is één van de eerste gebruikers van het persoonsgebonden 

budget in de AWBZ. Ze regelt het nu zelf, ze heeft nu werk. De prachtige rolstoel 

die ze via de wet REA op haar werk heeft, mag ze overigens niet mee naar huis 

nemen. De WVC laat haar in haar vrije tijd heel wat minder comfortabel bewe

gen. 
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'Als de staat zelf 

denkt de burger te 

kunnen bevoogden, 

zoekt hij zij neigen 

weg.' 

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen; maar kent de wetgever de burger 

nog wel? Burgers, consumenten en ondernemers, willen dankzij honderd jaar 

emancipatie en scholing zelf kiezen. Als marktpartijen die keuzevrijheid belem

meren, dan verwacht de burger dat zijn overheid ingrijpt. Als de staat zelf denkt 

de burger te kunnen bevoogden, zoekt hij zijn eigen weg. 

De burger hoeft niet uitgelegd te krijgen dat de overheid de taak heeft regels te 

stellen aan het gedrag van individuen en maatschappelijke organisaties, ook in 

de economie. De burger wil dat het publieke karakter van de markt wordt ver

sterkt. Herkenbare wet- en regelgeving moet veel beter de ontvoogding van de 

burger weerspiegelen. 

Ontvoogdingsladder 

Bij de keuzevrijheid van burgers gaat het om vrijheid van besteding van de toege

kende gelden. De bestedingsvrijheid kent twee dimensies: bij wie het wordt be

steed en waaraan. In de huidige AWBZ is de keuzevrijheid zeer beperkt, je krijgt 

wat de zorginstelling op basis van de indicatiestelling vindt dat past. Natuurlijk 

wordt er bij goede zorginstellingen geluisterd, maar wensen inwilligen, blijft een 

gunst. Ook het kiezen van de aanbieder is beperkt; er valt meestal niet te kiezen, 

omdat er door fusies regionale zorgmonopolies zijn ontstaan. 

Op een conferentie van het ministerie van Economische Zaken over consumen

tenbeleid hebben wij de ontvoogdingsladder geïntroduceerd als instrument om 

overheidsinterventies op verschillende beleidsterreinen te vergelijken.' Hoe ho

ger op de ladder, hoe meer keuzevrijheid voor de burger. 

Bij de ontvoogdingsladder staat de keuzevrijheid van burgers centraal, de finan

cieringsvorm is daarvan afgeleid. Het is een variant op de uitwerking van de 

MDW-werkgroep Vouchers en persoonsgebonden budgetten. 2 

Wij pleiten voor een radicale benadering. De hoogste trap is de norm, tenzij er 

gegronde redenen zijn een lagere trede te kiezen. Omdraaien van de bewijsvoe

ring geeft een verfrissende impuls aan de beleidsdiscussie. In het rapport van de 

MDW-werkgroep AWBZ is deze redenering toegepast'. De MDW-werkgroep heeft 

het bieden van een keus aan verzekerde burgers tussen zorg in natura en een 

persoonsgebonden budget als uitgangspunt genomen. Alleen voor bijvoorbeeld 

voorzieningen voor weinig voorkomende handicaps of stoornissen kan een uit

zondering worden gemaakt. Met het oog op kwaliteit of efficiency kan daarvoor 

één landelijk instituut nodig zijn. 
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'De hoogste trap 

van ontvoogding is 

de norm, tenzij er 

gegronde redenen 

zijn een lagere tre

de te kiezen.' 

Schema 1 Ontvoogdingsladder 

Trede Keuzevrijheid Vorm Voorbeelden 

Algemene Onbeperkt Uitkering in geld, Algemene bij-

uitkering mag overal aan be- standsuitke-

steed worden ring, kinderbij-

slag 

Doeluitkering Zeer ruim Uitkering in geld Pgb's AWBZ 

met bestedingsbe- nieuwe stijl 

perking, onbeperk-

te keuze bij invul-

ling pakket en selec-

tie aanbieder 

Voucher Ruim Trekkingsrecht met Vouchers hoger 

keuze bij invulling onderwijs 

pakket en selectie 

aanbieder in geslo-

ten systeem 

Persoonsvolgend Beperkt Directe vergoeding Schoolkeuze 

budget aan instelling, geen funderend on-

keuze bij invulling derwijs 

pakket, wel bij selec-

tie aanbieder (geslo-

ten systeem) 

Verstrekking in na- Zeer beperkt Directe vergoeding Zorg in natura 

tura aan instelling, aan- AWBZ huidig. 

bieder bepaalt pak- Publieke om-

ket, keuze tussen roep 

aanbieders beperkt 

tot afWezig 

Keuzevrijheid veronderstelt een vorm van marktwerking. Aanbieders concurre

ren om de budgetten van burgers. Bovenberg noemt in zijn bijdrage aan deze 

bundel enkele voorwaarden, zoals transparante kostprijzen, toegeruste burgers, 

goede indicatiestelling en mededingingstoezicht. Daar moeten ons inziens nog 

drie voorwaarden aan worden toegevoegd: het verlagen van drempels voor nieu

we aanbieders, het bevorderen van het ondernemerschap in de sector, en het op

roepen van nieuw maatschappelijk kapitaal. 

( 
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Verlaging toetredingsdrempels 

In het verlengde van het mededingingstoezicht, dat vooral let op concurrentie

vervalsing door bestaande aanbieders, moet het huidige toelatingsregime in de 

AWBZ, dat het aanbod bewust beperkt, worden afgeschaft. De eisen die aan in

stellingen worden gesteld, dienen primair betrekking te hebben op de kwaliteit 

van de zorg. Organisaties die aan die kwaliteitseisen voldoen, dienen automa

tisch het recht te hebben om zorgdiensten te verlenen. Kwaliteit wordt steeds 

meer geborgd via certificering. Waarom kan dit ook niet in de zorg? 

Gespecialiseerde aanbieders maken slimme nieuwe combinaties mogelijk. 

Organisaties die louter huishoudelijke diensten leveren aan pgb-houders vragen 

om een heel ander soort kwaliteit dan instellingen waar psychiatrische behande

lingen plaatsvinden. Waarom kunnen gecertificeerde schoonmaakbedrijven niet 

AWBZ-gefinancierde huishoudelijke hulp gaan leveren? 

Het loslaten van het huidige toelatingsysteem betekent vanzelfsprekend dat de 

bestaande AWBZ-instellingen ook hun vleugels kunnen uitslaan: zorg leveren in 

andere regio's en in andere sectoren (bijvoorbeeld vormen van thuiszorg door 

verzorgingshuizen). Ook staat het de bestaande toegelaten instellingen vrij om 

de taken waar ze niet goed in zijn af te stoten of uit te besteden. Naast bedreigin

gen zijn er vooral ook kansen voor de bestaande instellingen. 

Bal<stenen 

Het loslaten van het huidige bouwregime is een ander instrument dat de toetre

dingsdrempels in AWBZ aanzienlijk kan verlagen. Eigendom van gebouwen is 

een eis die de wetgever voor een belangrijk deel in de AWBZ-sector nog altijd 

stelt. Beheer en exploitatie van gebouwen kan veel aandacht wegtrekken van de 

kerntaak en maakt de verschuiving van intramuraal aanbod naar zorg aan huis 

onnodig moeilijk. Eigen vastgoed maakt de instellingen onnodig kapitaalinten

sief. Loslaten van de eis van eigen gebouwen verkort de balans. Minder eigen en 

vreemd vermogen maakt toetreding voor nieuwe aanbieders gemakkelijker en 

kan de verbreding van het werkterrein van bestaande aanbieders aanzienlijk ver

snellen. Dan is het wel nodig de molensteen van de verkeerde afschrijvingsme

thodiek van de nek van de bestaande instellingen af te halen.' 

Bij het vaststellen van de tarieven wordt sinds jaar en dag uitgegaan van een 

afschrijvingstermijn van 50 jaar op de gebouwen. Waar nu met name ten behoe

ve van de ouderenzorg verbouw, nieuwbouw of afstoten van gebouwen nodig is, 

is er een volstrekt gebrek aan eigen vermogen. De totale achterstand van 7 mil

jard euro is voor de Rijksoverheid te groot, ook al wordt erkend dat er jarenlang 

bewust een te lage afschrijving is gehanteerd. Op initiatief van Arcares, de bran

che-organisatie van verzorgings- en verpleegtehuizen is een oplossing aangereikt 
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die tegelijk een motor voor vernieuwing kan zijn. In De steen der wijzen pleit een 

ad hoc-commissie, met onder andere de voorzitter van Aedes, Van Leeuwen, en de 

Brabantse gedeputeerde Van Nistelrooy, voor een transformatiefonds van 700 

miljoen euro voor die instellingen die samen met nieuwe partners hun vastgoed 

willen aanpassen aan de huidige eisen." Samenwerking met gemeente en provin

cie op planologisch gebied, en voor eigendom en exploitatie met woningbouw

corporaties en andere vastgoed partij en, kan met beperkte vermogenssteun van 

de Rijksoverheid tot veel kleinschalige nieuwbouw en de ombouw van verzor

gings- naar verpleeghuizen leiden. En laten we ons beseffen dat er een explosie

ve groei van het aantal zeer zorgbehoevende ouderen, maar ook van zeer koop

krachtige gezonde ouderen aankomt! 

Bevorderen ondernemerschap 

Het radicaal omdraaien van de relatie tussen vrager en aanbieder heeft vergaan

de gevolgen voor het management van AWBZ-gefinancierde instellingen. Alle aan

dacht richt zich nu nog op VWS en zijn Amstelveense en Utrechtse ZBO's (Colle

ge voor Zorgverzekeringen, College van Toezicht op de Zorgverzekeringen, Colle

ge Tarieven Gezondheidszorg, College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen). 

Verklaarbaar, omdat daar toestemming gehaald moet worden voor uitbreiding 

van capaciteit en nieuwe behandelmethodieken. Voortaan staat de verzekerde, 

de patiënt, de zorgvrager, centraal in de organisatorische en bedrijfseconomi

sche beslissingen. Het management moet van beleidsuitvoerder zorgondernemer 

worden. Dit vraagt om een geheel andere vorm van sturing en professionaliteit 

van het zittende management. Er moet worden omgeschakeld van sturing op mid

delen naar meer marktsturing. Het gaat daarbij niet om een zwart-wit situatie, 

maar wel om een sterke verschuiving van accenten die in een korte tijd nodig is. 

Het onderstaande schema geeft de essentiële verschillen in de sturingsregimes 

aan. 

( 
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'De 'oude aanbie

der' wilde de con-

currentie tegemoet 

treden door de 'ver

zekeraar' voor te 

stellen de nieuwste 

therapieën uit 

Amerika in het 

pakket op te ne

men. De 'nieuwe 

aanbieder' wendde 

zich direct naar de 

'familie van de pa

tiënt' en beloofde 

betere en gevarieer

dere maaltijden 

voor de patiënten: 

Schema 2 Sturingsregimes publieke diensten 

Regime Middelensturing Resultaatsturing Marktsturing 

De omgeving ver- Bieden van maat- Voldoen aan Inspelen op varia-

wacht van de in- schappelijke voor- maatschappelij- bele vragen van 

stelling: ziening ke behoefte klanten en mark-

ten 

Strategisch moet Beleidsprioritei ten Prestatieafspra- Wensen van klan-

rekening worden en regelgeving van ken tussen over- ten en acties van 

gehouden met: de overheid heid, andere fac- concurren ten 

toren en aan bie-

ders 

Prestatiebeoorde- Rechtmatigheid en Rechtmatigheid, Relatieve prij sj 

ling vindt plaats doelmatigheid doelmatigheid prestatie-verhou-

op: en effectivi tei t ding 

In een rollenspel van het management van een grote instelling voor geestelijke 

gezondheidszorg kwamen de verschillen pijnlijk duidelijk naar voren: de 'oude 

aanbieder' wilde de concurrentie tegemoet treden door de 'verzekeraar' voor te 

stellen de nieuwste therapieën uit Amerika in het pakket op te nemen. De 'nieu

we aanbieder' wendde zich direct naar de 'familie van de patiënt' en beloofde 

betere en gevarieerdere maaltijden voor de patiënten. De luide lach van herken

ning van alle aanwezigen gaf aan dat men heel goed weet waar de preferenties 

van de zorgvragers liggen. 

Het lastige voor het management in de publieke sector is dat het vaak nodig is om 

een mix van sturingsvormen te hanteren. Dit geldt met name voor hybride syste

men én voor de transitiefase bij verandering van systeemgrondslagen. Eén van 

de lessen uit de afgelopen periode met marktwerking in de publieke sector is 

dat juist de transitiefase zeer kwetsbaar is. 

Er ontstaan spanningen bij uitvoering van maatschappelijk interessante taken in 

een competitieve omgeving. Pure overheidsdiensten of commerciële onderne

mingen kennen die niet of veel minder. Hoe kun je ondernemend optreden ter

wijl er bureaucratische doelen en voorwaarden gedicteerd worden? Zijn politieke 

prioriteiten te vertalen in aantrekkelijke producten en diensten? Deze spannin

gen leiden tot karakteristieke knelpunten in de aansturing, de externe samen

werking en de bedrijfscultuur. Omdat deze de mogelijkheden voor strategische 
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keuzes beperken, geven we ze hieronder meer aandacht, gebaseerd op onze erva

ringen in de onderwijs- en zorgsector_ 

Aansturing: zowel beleidsmatig als ldantgericht 

Door een anders uitvallende marktvraag kunnen commerciële activiteiten al 

gauw los komen te staan van de publiek gefinancierde taken van een organisa

tie. De marktvraag laat zich niet beleidsmatig sturen. Dit bleek bij een hoge

school die zich wilde profileren met marktgerichte adviezen en cursussen in het 

verlengde van de beleidsspeerpunten techniek en sociale studies. Daartoe werd 

een liaisonbureau opgericht. Dat slaagde er na enige tijd inderdaad in om com

merciële activiteiten te ontwikkelen - alleen op andere terreinen. Korte markt

onderzoeken en cursussen over het maken van een ondernemingsplan sloegen 

goed aan, maar dit had weinig verband met de gekozen speerpunten. Deze rela

tie kwam pas tot stand door studenten in te zetten bij het verrichten van prakti

sche taken in de markt en door de opdrachten van bedrijven te gebruiken als 

casestudies in het reguliere onderwijs. De verschillende activiteiten moeten dus 

actief worden geïntegreerd om ze productief op elkaar te laten inwerken. 

Externe samenwerl<ing: zowel coöperatie als competitie 

Marktwerking en verzelfstandiging leiden vaak tot het ontstaan van een sfeer 

van wedijver tussen organisaties die zich voorheen beschouwden als leden van 

één familie van voorzieningen. Dit is een verschijnsel dat bijvoorbeeld in de on

derzoekswereld door velen wordt betreurd. Door actief te netwerken en sponsors 

met voorstellen te benaderen, kunnen er flinke extra geldstromen worden ge

creëerd, die voor universitaire faculteiten en onderzoeksscholen een behoorlijke 

verruiming van de financiële en personele armslag kunnen betekenen. De open

heid tussen instituten is afgenomen. Dit geldt ook voor het onderwijs. Zo is het 

kunstvakonderwijs op HBO-niveau ten dele gefuseerd in relatief grote kunstho

gescholen, die onderling wedijveren om studenten. Vaak gaat het om concurren

tie in de marge, want de meeste studenten kiezen voor de regionale aanbieder. 

Daarom is coöperatie meestal nuttiger. Sommige hogescholen werken samen bij 

het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem of een verbetering van de bedrijfsvoe

ring. Maar als er subsidie voor een nieuwe opleiding aangevraagd moet worden 

bij het Rijk staat men weer tegenover elkaar. De kunst is om per onderwerp 

anders te opereren. Men gaat een alliantie aan met een collega-organisatie die 

tegelijk op een ander front op afstand moet worden gehouden. Echte innovatie 

ontstaat vaak pas bij samenwerking met partners uit geheel andere sectoren. 
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Bedrijfscultuur: zowel perfectionisme als pragmatisme 

Binnen de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (voorheen RIAGG's) had

den de psychotherapeuten en psychiaters vroeger de vrijheid om de duur en in

tensiteit van een behandeling zelf te bepalen. Groeiende wachtlijsten en toene

mende kosten leidden tot pogingen tot efficiënter werken: resultaatsturing. 

Sinds enkele jaren zijn er nu in de meeste instellingen korte therapieën moge

lijk, waarbij een cliënt in zes sessies wordt geholpen bij het hanteren van een 

neurotische klacht of een crisis. Bij veel RIAGG's heeft dit destijds discussies op

geleverd over de kwaliteit en effectiviteit van deze korte behandeling. Laat je als 

hulpverlenend instituut de patiënt zo niet in de kou staan? Sommige medewer

kers bleven zich tot het uiterste verzetten tegen een modernisering die zij alleen 

maar als achteruitgang konden zien. Inmiddels is deze storm weer geluwd. 

Confrontatie van medewerkers met wachtlijsten en praktische succeservaringen 

bij cliënten, die juist blij waren met de korte aanpak, hebben velen over de brug 

geholpen. Professioneel perfectionisme kan dus samengaan met een habitus van 

doelmatige dienstverlening, mits er voldoende aandacht wordt besteed aan prak

tische resultaten en de interne communicatie en bijscholing daarover. 

Schema 3 Dilemma's en uitwegen 

Principe Probleem Oplossing 

Aansturing: zowel be- Marktactiviteiten komen Gericht en praktisch com-

leidsmatig als klantge- los te staan van publiek bineren en integreren van 

richt gefinancierde taken verschillende producten 

en deelactiviteiten 

Externe samenwerking: Door toenemende markt- Duidelijker onderscheiden 

zowel coöperatie als werking ontstaan snel van domeinen waarop 

competitie irritaties tussen vroegere wordt samengewerkt en 

collega-organisaties gebieden waarin concur-

rentie vrij spel heeft 

Bedrijfscultuur: Perfectionistische cul- Aandacht besteden aan in-

zowel perfectionisme tuur van vroeger verzet terne communicatie en 

als pragmatisme zich tegen praktische en successen bij specifieke 

vereenvoudigde produc- doelgroepen, gecombi-

ten voor de markt neerd met bijscholing 

De ervaring in het onderwijs leert dat het vijf tot zeven jaar duurt voordat er 

sprake is van een substantieelorganisatiekader, dat in staat is om de noodzake-
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lijke veranderingen door te voeren. 'Nieuwe helden' komen uit de schaduw naar 

voren, 'oude kampioenen' vallen soms door de mand. 

Nieuwe ondernemers 

De innovatietheorie leert dat vooral nieuwkomers de dragers van vernieuwing zijn. 

Organisatorische vernieuwing zal uiteindelijke moeten zorgen voor een be-tere prijs

kwaliteitsverhouding voor de burger. Nieuwe combinaties zullen tot een aanzienlijke 

verhoging van de arbeidsproductiviteit moeten leiden. Het is dus van groot belang 

nieuw ondernemerschap in de zorg te bevorderen. Dat zal niet vanzelf gaan. De pro

fessionele werkers in de zorg hebben op dit vlak geen traditie. Dit betekent dat ver

pleegkundigen die een eigen bedrijf in de thuiszorg beginnen veel moeten leren. Een 

gericht startersbeleid is nodig om het ondernemerschap in de zorg tot bloei te laten 

komen. 

Naast toetreding door professionals uit de sector zelf is het ook denkbaar dat be-staan

de bedrijven vanuit andere sectoren penetreren. Op randdiensten als schoonmaak, 

catering en domotica (Ier-toepassingen in en om het huis) gebeurt dit al door uitbeste

ding van taken. Vastgoed komt daar nu bij via corporaties en ontwikkelaars. 

Financiering van nieuwe ondernemingen vormt een belangrijk knelpunt. Voor finan

ciële instellingen is dit een nieuw terrein en de zittende accountmanagers voor de 

gezondheidszorg zijn net zo goed behept met het aanboddenken als hun klanten

instellingen. Hun leningen waren dankzij het schaarstemodel vrijwel risicoloos. 

Meer ondernemende initiatieven vanuit de ING en Rabobank komen uitermate moei

zaam tot stand. Er zijn blijkbaar ook allerlei niet zichtbare mechanismen die toetre

ding lastig maken. Een programma gericht op het openen van deze black box is nodig. 

Onbedoelde effecten van regelgeving kunnen dan worden op-geruimd, ongeschreven 

wetten doorbroken of ondernemers kan geleerd worden daar juist mee om te gaan. 

Wij zien hierin ook een taak voor de 'traditionele spelers' op het beleidsterrein van 

het bevorderen van ondernemerschap, zoals het Ministerie van Economische Zaken 

(EZ), regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Kamers van Koophandel, e.d. Hun doel

stelling zou moeten zijn een meer dan gemiddeld aantal start ups en een hoger over

levingspercentage te bereiken. Een mooie resultaatsdoelstelling om op afte rekenen. 

Markt en Overheid: maatschappelijke kapitaal gevraagd 

Marktwerking in de zorg betekent ook dat het publieke karakter van de markt ver

sterkt kan worden. In de Nederlandse traditie zijn zorginstellingen geen overheidsin

stellingen, maar private initiatieven met een ideële achtergrond, die uit verzekerings

gelden hun inkomsten krijgen. Nu de grenzen van de aanbodregulering zijn bereikt, 
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Veel gemeenschap

pelijke (publiel{e) 

belangen worden 

in een goed func

tionerende markt 

gerealiseerd.' 

kunnen veel instellingen en managers in de zorg zich weer oriënteren op die ideële 

private wortels. Tegelijk weten nieuwe investeerders heel goed dat een zorginstelling 

geen fabriek van halfgeleiders is: redelijke rendementen zijn te behalen onder strikt 

publiek toezicht. Zorgvragers kunnen binnen het publieke domein van de markt hun 

vrije keus maken uit een meervoud van aanbieders 

Intermezzo: de marld is publiel< domein 

In de discussie over het functioneren van de overheid zijn sterk ideologisch gekleur

de beelden van de begrippenparen markt/overheid en publiek/privaat dominant. 

Beelden die een sterke tegenstelling suggereren. Een tegenstelling die historisch en 

empirisch onjuist is en in de maatschappelijke ontwikkeling zelfs steeds minder 

waar. Het garanderen en reguleren van de markt is immers een van de oudste over

heidstaken. Feodale willekeur, vormen van gedwongen winkelnering, kartels en 

monopolies worden bestreden in een stelsel waarin vraag en aanbod elkaar op een 

publieke plek en onder algemeen geldende voorwaarden ontmoeten. Steeds meer op 

geld te waarderen producten en diensten zijn in de loop der eeuwen onder een door 

de overheid gereguleerd economisch mechanisme gebracht. De mondialisering heeft 

ook tot steeds meer internationale overheidsinterventies geleid: de Europese Unie, de 

ILO, deWro. 

Het via de wet garanderen van de markt en via goed marktmeesterschap handhaven 

is bij uitstek een overheid staak. Maar op de markt worden ook andere publieke ver

antwoordelijkheden gerealiseerd: verschaffen van voldoende en veilig voedsel, werk 

en inkomen, veilige ontmoetingsplaatsen. Publiek domein is niet identiek aan over

heidsterrein. Veel gemeenschappelijke (publieke) belangen worden in een goed func

tionerende markt gerealiseerd. Voor burgers is de markt niet alleen de plaats waar zij 

als consument uit verschillende aanbieders kunnen kiezen. De supermarkt is vaak 

een veiliger en belangrijker ontmoetingsplek voor buurtbewoners en 'singles' dan de 

openbare weg. De Albert Cuypmarkt is letterlijk veel meer publiek domein dan de 

Stopera. De meeste mensen werken in de marktsector; als werknemer, ondernemer 

of manager. Een belangrijk deel van hun dag, van hun leven, brengen zij daar door. 

Om zinvol bij te dragen aan de samenleving. Om inkomen te verwerven voor 

bestaanszekerheid en consumptievrijheid. Om de eigen creativiteit te kunnen botvie-

ren. 

De grootste private bedrijven zijn intussen steeds meer het bezit van ons allen: grote 

aandelenpakketten zijn in handen van pensioenfondsen (en ook wel van weerstands

kassen van vakorganisaties). De individuele pensioenspaarder, maar vooral de hem 

vertegenwoordigende beheerder, geeft het management van de multinationals grote 

vrijheid vooral naar de shareholdersvalue te kijken. 

De 'markt' is dus niet de ander; de markt is niet een onmaatschappelijke activiteit 
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markt geen maat

schappelijk onder

nemen mogelijk is, 

dat de overheid een 

overgang naar meer 

ondernemerschap 

en meer keuzevrij

heid in bijvoorbeeld 

de zorg moet afrem

men en de sector 

moet afschermen 

van de tucht van de 

markt.' 

die zich buiten ons burgerschap om voltrekt: de markt, dat zijn we zeW De interna

tionale ontwikkeling van corpora te gavernanee en maatschappelijk verantwoord onder

nemen is een belangrijke uiting van de steeds verdergaande vermaatschappelijking 

van de markt. Als consument, als werknemer, manager of aandeelhouder leg je je ver

antwoordelijkheid vast voor mens en milieu en je legt daar publiekelijk rekenschap 

voor af.' 

Net als in het onderwijs, de omroep, de landbouw en het bank- en verzekeringswezen 

bestaan er in de zorgsector in Nederland van oudsher veel private organisaties die op 

min of meer coöperatieve grondslag zakelijk en professioneel hun goederen en dien

sten aanbieden7
• Strenge overheidsdistributie in onze zorgmarkt heeft steeds gega

randeerd dat het aanbod van deze private ondernemers voor iedereen beschikbaar en 

toegankelijk was. Intussen is de vraag van de Ne-derlandse verzekerde veranderd: hij 

wil meer en betere zorg en meer keuzevrijheid. Professionele ondernemers in de zorg 

willen op die vraag kunnen inspelen zonder bevoogdende regelgeving. En ook de 

politiek ziet dat een heel andere sturing nu mogelijk en nodig is. Anders dan bij de 

post- of telecomsector hoeven we niks te privatiseren: de huidige zorgaanbieders zijn 

al private ondernemingen. 

De voorkeur in CDA-kring voor 'de maatschappelijke onderneming' als een tussen

weg tussen overheid en markt schept daarom verwarring. Het begrip 'maatschappe

lijke onderneming' kan misschien dienen als inspiratiebron om privaat en publiek 

kapitaal bij elkaar te brengen om een evenwichtige en snel groeiende zorgmarkt tot 

stand te brengen. 

Tegelijk is er de suggestie dat in de 'echte' markt geen maatschappelijk ondernemen 

mogelijk is, dat de overheid een overgang naar meer ondernemerschap en meer keu

zevrijheid in bijvoorbeeld de zorg moet afremmen en de sector moet afschermen van 

de tucht van de markt. De lakmoesproef voor de invulling aan het begrip maatschap

pelijk ondernemen in de zorg door het kabinet Balkenen-de, zal liggen in de stimu

lans voor ondernemers in de zorg. 

Maatschappelijl< kapitaal gevraagd 

Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg is er in ieder geval een 

grote behoefte aan risicodragend vermogen. Bestaande aanbieders zijn ja-renlang 

heel kort gehouden: de solvabiliteit is gering. Men is eerder gewend te denken in ter

men van subsidies of verhoogde tarieven om nieuwe initiatieven te bekostigen. 

Traditionele kapitaalverschaffers en potentiële nieuwe ondernemers aarzelen: een 

ondoorzichtige markt met een nog niet uitgekristalliseerde overheidsrol is een groot 

risico. Voor (maatschappelijk) ondernemen is nu (maatschappelijk) kapitaal nodig. 

Een Nationale Zorginvesteringsbank, naar het model van de Nationale Herstel-bank 

die in de jaren 1946-1960 de Nederlandse industrie weer op poten kreeg, zou dit kapi-
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taal kunnen gaan mobiliseren. Voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen 

kan de zorgmarkt een duurzame belegging worden. Een overheid die het herregule

ringspad duidelijk aangeeft, en mogelijk in het begin zelf ook risicodragend vermo

gen inbrengt, kan partijen als ABP, PGGM, Rabobank, ING, en alle andere investeer

ders die mee willen doen, uitlold<en tot maatschappelijk en economisch verantwoord 

investeren. We moeten ophouden de zorg al-leen als een kostenpost te zien: het is een 

bron van zinvolle en duurzaam groeiende economische activiteit. De komende jaren 

is in de zorgsector dubbelcijferige groei te verwachten. 

Tot slot 

Alle aandacht in het beleid gaat - terecht - uit naar het ontwild<elen van transparan

te markten waarop mondige consumenten de kwaliteit beter beoordelen. Afbreken 

van monopoliemacht en sinds kort ook de toerusting van consumenten zijn daarbij 

belangrijke beleidsdoelen. De 'omscholing van zittend management', de vorming van 

een 'nieuwe generatie ondernemers' en het mobiliseren van risicodragend vermogen 

zijn helaas onderbelicht. Dit gaat niet vanzelf en is ook niet zonder risico. Het kan 

ons lelijk opbreken in het transitieproces in de komende periode. Want hoe groter de 

sprong op de ontvoogdingsladder, des te meer wordt verlangd van het management. 

Walter Etty en Maarten Veraart zijn beiden werkzaam bij Andersson Elffers Felix bv. Utrecht. 

Als voorzitter en secretaris zijn ze betrokken geweest bij de interdepartementale MDW-werk

groep AWBZ (de ontvoogding van de AWBZ, juni 2000) 

Noten 
1. Zie inleiding Walter Etty, Vraagsturing en consumentenbeleid (17 april 2002, Den 

Haag). 

2. Ministerie van Economische Zaken, Rapportage MDW-werkgroep Vouchers en per

soonsgebonden budgetten, (maart 2001, Den Haag). 

3. Ministerie van Economische Zaken, Rapportage MDW-werkgroep AWBZ, De ont

voogding van de AWBZ Uuni 2000, Den Haag). 

4. Zie ook de aanbevelingen in het recente CPB-rapport Concurrentie in de zorg Uuli 

2002, Den Haag). 

5. Commissie Steen der Wijzen, Nieuwe allianties voor keuzes in wonen en zorg Uuli 

2002, Utrecht). 

6. Zie People Planet Profit, the Shell report 2001 en Ahold Corpora te social responsibility, 

status report 2002. Ahold onderscheidt in deze verantwoording vier rollen van het 

concern: voedselleverancier, werkgever, operator en burger in de samenleving. 

7. Zie ook Walter Etty 'Een renaissance voor de publieke omroep' in: Socialisme en 

democratie (mei 1994). 
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The art of close reading 
DRS. R.L.J.M. SCHEERDER 

Vraagsturing wordt door vele partijen omarmd. De onuitgesproken verwach· 

ting van veel partijen is dat dit tot meer budget in de zorg zal (moeten) leiden. 

Scheerder beargumenteert aan de hand van een tekstpassage uit het Strate

gisch Akkoord dat het beleid inzake de kostenbeheersing in de gezondheids· 

zorg nauwelijks een wijziging zal ondergaan. De veronderstelling is dat de col· 

lectieve uitgaven in de zorg aan een maximum worden gebonden. Bij over

schrijding van dit kader zijn in principe drie ingrepen mogelijk: het verklei· 

nen van het verstrekkingenpakket, het introduceren of verhogen van de indi· 

viduele eigen bijdrage of het eigen risico, en het aanbrengen van uitgavenkor· 

tingen. Scheerder bespreekt de (on)mogelijkheden van deze ingrepen. Hij con· 

stateert onder meer een duidelijk spanningsveld tussen het budgettaire kader 

en het open eindekarakter van de wettelijke individuele aanspraken. 

Elders in dit nummer wordt een beschouwing gegeven over het fenomeen vraag· 

sturing in de collectieve en semi-collectieve sectoren, zoals onderwijs en zorg. 

Een uiterst interessante beschouwing, waarin wordt aangetoond dat de introduc· 

tie van vraagsturing hoge eisen stelt aan de randvoorwaarden binnen de zorgsec· 

tor. De auteur (Bovenberg, red) noemt onder meer het vergroten van de transpa· 

rantie, het stimuleren van concurrentie, het slechten van machtsposities en toe· 

tredingsbelemmeringen, het toerusten van de consumenten, het omzetten van 

prijssubsidies in persoonlijke budgetten en het baseren van budgetten op veri· 

fieerbare en moeilijk manipuleerbare kenmerken. Een uitdagende agenda wordt 

het tenslotte genoemd. 

Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma's staan dat de zorg' 

sector zal moeten worden gekanteld van een aanbodgestuurd stelsel naar een 

vraaggestuurd stelsel. Twijfelachtig is het of al deze beloften gebaseerd zijn op 

een analyse en een programma van eisen, zoals hierboven is aangegeven. Het is 

opvallend met welk een gemakzucht al deze partijen de vraagsturing omarmen 

zonder veel bewustzijn van de noodzakelijke randvoorwaarden. Het is zoiets van: 

de patiënt vraagt en de sector draait en de rekening wordt collectief betaald. Het 

was typerend voor de laatste twee jaar van het Paarse kabinet, waarbij het geld 

te-gen de plinten van Nederland BV leek aan te klotsen. De behoefte van de 

patiënt moest centraal staan bij de inrichting van ons zorgstelsel. De deuren 

konden wa-gen wijd open worden gezet, overspannen verwachtingen werden 

gewekt, en be-langhebbende partijen betaalden (quasi·)wetenschappelijke institu· 

ten om de claims van miljarden Euro's extra een legitimatie te verschaffen. Het 
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'De kostenbeheer-

sing is weer terug 

(en nooit wegge

weest).' 

budgettaire kader zorg moest weg, en de prijsregulering diende te worden opge

blazen. Menigeen in de sector zag het paradijs, zonder zich rekenschap te geven 

van de tijdelijkheid van de euforie, de wisselvalligheid van de economie en de 

impact van de EU-normering op de collectieve uitgaven. 

Het regeerakkoord zet partijen weer op de aarde. De kostenbeheersing is weer 

terug (en nooit weggeweest). 

Het regeeraldmord 

Op het moment van schrijven, beschik ik over de definitieve versie van het 

Strategisch Akkoord van eind juni 2002. Ik citeer daaruit de volgende passage: 

"Het budgettaire kader zorg blijft ook op langere termijn relevant als macro kader voor de 

toetsing van de collectieve uitgaven voor de zorg. Dit laat echter de individuele aanspraken 

op grond van de AWBZ en de verplichte basisverzekering onverlet". De vraag doemt op: 

wat betekent dat nu in de praktijk? 

Ik heb ooit een taal gestudeerd en daar leerde ik het systeem van close reading 

van (meestal literaire) teksten. Via dit systeem zijn er bibliotheken vol geschre

ven met gedachtegoed over schrijvers, die daar zelf fYsiek en intellectueel nooit 

aan toe zijn gekomen. Met deze relativering gaan we dan maar aan de slag. 

Het budgettaire kader zorg, het BKZ 

Wat is het budgettaire kader zorg? Is dat hetzelfde als het kader zoals gehan

teerd in de periode van Paars I en II met dezelfde definitie? Wat is het niveau 

van dit kader en op welke wijze wordt dit kader bepaald? Is er een relatie met de 

groei van het BNP? Ligt er een collectieve uitgavenquote aan ten grondslag? Op 

welke wijze worden de uitgaven ten behoeve van dit kader geraamd: op grond 

van ontwikkelingen aan de vraagzijde dan wel op grond van ontwikkelingen aan 

de aanbodzijde? Welke veronderstellingen liggen er aan ten grondslag? Is er 

sprake van realistische ramingen of zijn het ramingen van een soortgelijke kwa

liteit als de huidige ramingen in de Zorgnota's van de afgelopen jaren? Welke 

beleidsveronderstellingen worden erin meegenomen? Wat is eigenlijk de status 

van het budgettaire kader zorg? Het is thans geen onderdeel van de comptabili

teitswetgeving en het kader is uit dien hoofde ook niet amendabel voor het 

Parlement. Het kader volgt dus niet de begrotingswetgeving. Is het de bedoeling 

dat dit in het nieuwe kabinet wel gaat gebeuren? Het systeem van close reading 

vereist ook dat de te onderzoeken tekst wordt bezien in de context van het totale 

document. Elders wordt er gesproken van een "financiële envelop boven op de 

reeds geraamde budgettaire groei, ten behoeve van intensiveringen in de zorg, 

waarbinnen het kabinet prioriteiten moet stellen". Het woord envelop heeft de 
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'Bij een overschrij

ding van het ma

crokader zullen er 

dus interventies ge

pleegd moeten wor

den: lees bezuini-

gingen.' 

connotatie van een afgesloten hoeveelheid geld, er is voorts sprake van een 

voortzetting van huidige financiële uitgangspunten en de mogelijkheden voor 

extra groei worden beperkt aangezien er prioriteiten gesteld moeten worden. 

Uit deze analyse moge blijken dat de veronderstelling gewettigd is dat het bud

gettaire kader zorg in het nieuwe kabinet nauwe verwantschap vertoont met het 

kader van de kabinetten Paars I en 11. Deze veronderstelling wordt nog versterkt 

door het feit dat de heer Zalm, ontwerper van het BKZ, nauw betrokken is ge

weest bij de formulering van deze tekst. 

Het macro kader voor de toetsing van de collectieve uitgaven 

Wat is een macrokader? In dit verband wordt nog al eens de boude stelling ge

huldigd dat in de zorgsector de microbudgettering zou moeten verdwijnen, 

maar de macrobudgettering zou moeten blijven bestaan. Een stellingname die 

op zichzelf direct de vraag oproept wat er moet gebeuren als alle microgebeurte

nissen het macrokader gaan overschrijden. Die vraag wordt beantwoord in de 

rest van de passage waarbij er gesproken wordt over toetsing van de collectieve 

uitgaven. Het macrokader kan derhalve bij een overschrijding leiden tot een toet

sing van de uitgaven. Bij een overschrijding van het macrokader zullen er dus in

terventies gepleegd moeten worden: lees bezuinigingen. De vraag is vervolgens: 

op welke wijze zal dat dan geschieden en op welk terrein speelt zich dat dan af? 

Het is bij deze probleemstelling onvermijdelijk om direct ook de volgende passa

ge van de te analyseren tekst bij de beschouwingen te betrekken: 

Dit laat de individuele aanspraken op grond van de AWBZ en de verplichte basisverzeke

ring onverlet. 

Terug naar de tekst over de toetsing en interventies: hoe te bezuinigen zonder de 

aanspraken aan te tasten. Laten we eerst kijken naar de mogelijkheden om te 

bezuinigen. Dit kan grosso modo op drie manieren. 

1. Door verldeining van het verstrelddngenpald<et 

Deze aanpak lijkt in strijd te zijn met de garantie van de individuele aanspraken, 

alhoewel men evenzeer kan stellen dat het hier een collectieve ingreep betreft 

en niet een individuele aantasting. Door een verkleining van het wettelijke ver

strekkingenpakket wijzigen weliswaar de collectieve aanspraken, maar na die 

wijziging heeft elk individu nog steeds recht op de resterende wettelijk geregel

de individuele aanspraken. De vraag of een dergelijke interventie de individuele 

aanspraken aantast, is dus niet eenduidig te beantwoorden. 
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2. Door het introduceren of verhogen van de individuele eigen 

bijdrage ofhet eigen risico 

Op deze wijze kan het uitgavenniveau onaangetast blijven, en is het derhalve een 

kwestie van een additionele financieringsbron, niet zijnde een collectieve pre

mie. Niet echt een bezuiniging, maar een verschuiving van lasten van het collec

tief naar het individu. Dit kan ook geschieden via een verhoging van premies die 

buiten de collectieve lasten worden gerekend. Dat laatste is afhankelijk van de 

opvattingen over de nominale premie van de sociale ziektekostenverzekeringen. 

In een latere fase, waarin de basisverzekering is ingevoerd, doet deze vraag zich 

wellicht ook voor: is de nominale premie voor de basisverzekering geheel of 

gedeeltelijk een collectieve last? Een interessante vraagstelling, zeker in verband 

met de relatie tussen de nominale premie en de voorgestelde eigen risicomoge

lijkheden in het nieuwe stelsel. Ik kom later terug op het al of niet collectieve 

karakter van de basisverzekering. Er zijn in ieder geval, ook uit de tekst en de 

context van het regeerakkoord, redenen om aan te nemen dat de basisverzeke

ring een collectief stelsel is. Dat betekent dat bij een overschrijding van het ma

crokader de oplossing nooit gezocht kan worden in een verhoging van de regu

liere premie van het stelsel. Tenslotte rest nog de relatie tussen deze interventie 

en de individuele aanspraken. Ook hier is niet zonder meer vast te stellen dat de 

wettelijke geregelde aanspraken niet onverlet blijven. Zeker niet als de eigen bij

dragen onderdeel zijn van het wettelijke pakket. 

3. Door het aanbrengen van uitgavenkortingen 

Dit systeem van toetsing respectievelijk bezuiniging is veel gehanteerd in de be

ginperiode van de negentiger jaren via allerlei budget- en tariefkortingen. Het 

beperkt in formele zin weliswaar niet de aanspraken, maar het verhoogt de 

wachttijden en het vermindert het volume. Daarnaast kunnen er kortingen in 

inkomens worden aangebracht die de vlijt van betrokkenen kunnen verminde

ren. Ook deze nominale interventies kunnen dan weer volume-effecten hebben. 

De kortingen en de bevriezing van de honoraria van de specialisten zijn daarvan 

een mooi voorbeeld. Met name de bevriezing van de honoraria in de vorm van 

zogenaamde lump sums hebben aanzienlijke gevolgen gehad voor het volume en 

derhalve voor de wachttijden voor medische interventies. Vermindering van vo

lume en verhoging van wachttijden geeft geen directe aantasting van de formele 

individuele aanspraken, maar heeft wel grote gevolgen voor de materiële verzil

vering van de aanspraken. 

De vraag is welke interventies zullen worden gekozen bij een overschrijding van 

het macrokader. Het verleden kan ons daarover veel leren. Pogingen om aanzien-
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lijke ingrepen in het verstrekkingenpakket aan te brengen zijn over het alge

meen niet succesvol geweest. Men denke aan de discussies over de pil en het 

kunstgebit, in financiële zin marginale verstrekkingen, maar zij leveren al veel 

stof tot debat. Voorts hebben de programma's van de partijen geen heldere uit

spraken gedaan over een verkleining van het pakket. Hetzelfde gaat op voor de 

debatten rond de invoering van de eigen bijdragen. Ook hier een rijke historie 

van mislukkingen: de medicijnenknaak, het specialistengeeltje en de deconfiture 

van een eigen bijdrageregeling in Paars I waarbij de opbrengsten geringer waren 

dan de baten. Bij de introductie van een debat over de eigen bijdrage begint ie

dereen in Nederland direct te waarschuwen voor het syndroom van de tweede

ling. In andere ons omringende landen in de EU zijn er allang eigen bijdragen 

en kan er desondanks niet gesproken worden van grove onrechtvaardigheden in 

het stelsel van de ziektekosten in die landen. Kortom, de geschiedenis leert ons 

dat bezuinigen op het pakket en eigen bijdragen niet een Nederlandse habitus 

kunnen worden genoemd. Desalniettemin zullen deze benaderingen steeds 

meer in zwang komen teneinde enerzijds de aanspraken in formele zin overeind 

te houden en anderzijds de materiële effecten van vergroting van wachttijden te 

verkleinen. Daarnaast zullen directe interventies in de uitgaven niet achterwege 

blijven. Het is en blijft een beproefde methode die moeilijke keuzes in het pak

ket en tweedeling doet vermijden, en derhalve ongetwijfeld ook door het nieuwe 

kabinet niet zal worden geschuwd. 

De collectieve uitgaven 

In de voorgaande tekst vereist de close reading nog een analyse van de term collec· 

tieve uitgaven in de context van de toetsing aan het macrokader. Dit zou een wij· 

ziging van het beleid kunnen impliceren. Immers, het huidige budgettaire kader 

zorg regardeert zowel de uitgaven ingevolge de sociale ziektekostenverzekerin

gen als ook de vergelijkbare uitgaven van de particuliere verzekeringen. Dit was 

een novum ten opzichte van de periode vóór de Paarse kabinetten. De uitgaven in 

de particuliere ziektekostenverzekering zijn immers geen collectieve uitgaven en 

zouden derhalve ook niet moeten vallen onder het BKZ. Door de term collectieve 

uitgaven te gebruiken, lijkt de conclusie gewettigd dat hier sprake is van een be

leidswijziging. In het nieuwe kabinet zou dan het BKZ niet meer van toepassing 

zijn op de uitgaven ingevolge de particuliere verzekering. Een vergelijkbare posi

tie als thans bijvoorbeeld de tandheelkundige zorg voor volwassenen heeft. Dit 

onderdeel is uit het pakket gezet en behoort tot het zogenaamde derde compar

timent. Een van de kenmerken van het derde compartiment is onder andere het 

ontbreken van een budgettair kader. Overigens is de prijsregulering nog wel van 

toepassing. Echter, dit is slechts schijn. Immers, verderop staat in de tekst dat 

het gaat om de aanspraken ingevolge de AWBZ en de verplichte basisverzekering. 
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'Een close reading 

De term verplichte basisverzekering impliceert het collectieve karakter van de 

uitgaven. Derhalve is het kader mede van toepassing op de uitgaven van deze 

basisverzekering. Met de invoering van deze basisverzekering verdwijnt een 

groot deel van de particuliere ziektekostenverzekering. De vraag of het BKZ niet 

van toepassing wordt op de uitgaven ex de particuliere verzekeringen is derhalve 

niet relevant meer. 

Daarnaast leidt de analyse van deze tekst tot de reeds hierboven gestelde consta

tering, dat de basisverzekering kennelijk collectieve uitgaven omvat. Dat op zich

zelf is weer interessant, omdat het debat nog gaande is over de vraag of de basis

verzekering een privaatrechtelijke uitvoering dan wel een publiekrechtelijke uit

voering omvat. In ieder geval gaat deze tekst uit van de premisse dat de uitvoe

ring collectieve uitgaven genereert. Dat zou dan weer kunnen leiden tot de con

clusie dat de basisverzekering een sociale basisverzekering is. Men zou zelfs kun

nen spreken van een volksverzekering. Een terminologie die in veel kringen 

grote weerstanden ontmoet. 

Resteert nu nog de vraag welk uitgavenregime wordt gehanteerd in de periode 

voorafgaande aan de invoering van de basisverzekering. Dat is niet geheel duide

lijk: immers in die periode is er nog wel sprake van een particulier uitgavendeel 

in de ziektekosten. Dat zou dan niet onderhevig zijn aan de toetsing van het ma

crokader. in tegenstelling tot de gangbare praktijk. Dit lijkt echter niet de bedoe

ling te zijn. De context van de tekst duidt niet op een dergelijke beleidswijziging. 

Ik sluit niet uit dat de redacteur van deze passage deze probleemstelling ont

gaan is. Zoals Shakespeare vele wijsheden niet heeft geweten die vele geleerden 

van een korte tel<st- in vele boeken na zij n dood hem wel hebben toegeschreven. 

passage in het Stra-

tegisch Aklmord le

gitiffiiteert de ver

onderstelling dat 

het beleid inzake 

kostenbeheersing 

in de gezondheids

zorg nauwelijks 

een wijziging zal 

ondergaan ge

durende de nieuwe 

regeerperiode.' 

Ook op langere termijn 

De mededeling in het akkoord dat het kader ook op langere termijn een functie 

blijft vervullen voor de toetsing van de collectieve uitgaven is eveneens relevant. 

Sommige belanghebbende partijen in het veld zijn, of wellicht waren, de me

ning toegedaan dat dergelijke kaders niet meer passen in open eindesystemen 

van financiering en aanspraken. Daarbij kan met name gewezen worden op de 

vergezichten die werden geschetst ten aanzien van de invoering van de zoge

naamde productiegerelateerde financiering van de zorg. Elders in de tekst wordt 

hierover het volgende gezegd: "Om de productiviteit te stimuleren wordt zo spoedig 

mogelijk, waar nodig met tussenstappen, een bekostigingssysteem ingevoerd dat is geba

seerd op geleverde prestaties". De term bekostigingssysteem alleen al levert geen 

directe associaties met een vrije markt en een open eindestelsel. Daarnaast zal, 

zowel in de tussenperiode als op langere termijn, het kader blijven bestaan. 

Kennelijk kan een prestatiefinanciering zich voegen in een kader van uitgaven. 
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Ook hier dus het spanningsveld tussen enerzijds het open eindesysteem en 

anderzijds het budgettaire kader. Hetzelfde, hierboven reeds gememoreerde, 

spanningsveld dat bestaat tussen enerzijds het uitgavenkader en anderzijds de 

legitimiteit van de aanspraken ingevolge de wettelijke verzekeringen 

Tot slot 

Een close reading van een korte tekstpassage in het Strategisch Akkoord legiti

meert de veronderstelling dat het beleid inzake de kostenbeheersing in de ge

zondheidszorg nauwelijks een wijziging zal ondergaan gedurende de nieuwe re

geerperiode. Bij de toedeling van het departement van Volksgezondheid aan een 

LPF minister, is een hoge hypotheek gelegd op de uitgangspunten van beleid die 

de Lijst Pim Fortuyn ten aanzien van bepaalde sectoren van de zorg heeft gefor

muleerd: zonder extra uitgaven, maar door verbetering van de organisatie, de 

prestaties van de zorgsector opstuwen tot een aanvaardbaar niveau. Een opti

maal beleid in het licht van de gewenste kostenbeheersing. De Minister van Fi

nanciën (VVD) blijft gaarne bereid het een en ander in de boeken bij te houden. 

drs. R.L.].M. Scheerder is voorzitter College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) 
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Werl<en aan vertrouwen. In de 

zorg een l<westie van loslaten. 
DRS. R.M. SMIT 

René Smit, voorzitter van de Raad van bestuur van het Albert Schweitzer

ziekenhuis, hekelt in zijn bijdrage de problematisering van de vraag in 

de zorg. In de afgelopen decennia heeft de overheid, door te sturen op 

kostenbeheersing, de vraag, de patiënt, gemarginaliseerd. Alsof de moder

ne burger, als het over zijn eigen gezondheid gaat, niet in staat is reëel 

zijn vraag te formuleren, kosten en baten af te wegen en het aanbod te 

beoordelen. Binnen een dergelijke optiek moet de overheid moederen 

over zorgvragers en de zorgaanbieders strak aan de financiële teugel hou

den. Bij de financiering van ziekenhuiszorg wordt zelfs minder doen ge

waardeerd. De economische wet "aanbod schept vraag" wordt in de zorg 

door de overheid vertaald in "aanbod schept te veel vraag". 

Overconsumptie is het maatschappelijke probleem dat vergaande over

heidsinterventie noodzakelijk maakt. Het paradigma dat de overheid ten 

aanzien van de zorg hanteert, is gebaseerd op wantrouwen en beter 

weten. Het resultaat van die inzet is breed voelbaar: schaarste. Het is dan 

ook volgens Smit niet vreemd dat nu de vraag meer positie krijgt (vraag

sturing) - in ieder geval op papier - onmiddellijk de zorgvraag weer als 

probleem wordt aangemerkt. Een verklaarbare reflex na decennia waarin 

de onvolwassenheid van vraag en aanbod in de zorg het overheidsbeleid 

heeft gekenmerkt. Het is zijns inziens nu tijd het getob over de zorgvraag 

en het aanbod in de zorg achter ons te laten, op straffe van weer vier jaar 

gepraat over het stelsel en voortdurende wachtlijsten. 

De reële zorgvraag bestaat 

In de zorg is de vraag zeer reëel. In ziekenhuizen worden medisch specialis

ten, verpleegkundigen en andere medewerkers dagelijks met reële, concrete 

problemen en vragen van patiënten geconfronteerd. Mensen die in de zorg 

werken, willen niets liever dan de patiënten, die ze immers in een één-op

één contact tegenkomen, zo snel en zo goed mogelijk van hun problemen 

af helpen. Feit is dat ze daarin door de vormgeving van het huidige Neder

landse zorgstelsel worden gefrustreerd door schaarste, beperkte middelen, 

wachtlijsten. Dat demotiveert de dienstverlener zeer en creëert een perver

se houding van nonchalance, onvermogen om adequaat op de vraag van 

patiënten in te gaan. (Een patiënt maanden op een behandeling moeten 
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----------

laten wachten, terwijl deze een zeer pijnlijke, maar niet levensbedreigende 

aandoening heeft, dat is pervers.) 

De diensten, die artsen en ziekenhuizen leveren, hebben niet de theoreti

sche kenmerken van een collectief goed. Ze zijn wel degelijk goed meetbaar 

en er is een kostprijs te bepalen. Er moet wel een noodzaak zijn om de kos

ten per eenheid product te bepalen. De collectivistische budgetfinanciering 

heeft de noodzaak om medische en ziekenhuisdiensten te onderscheiden, 

en de kosten daarvan te bepalen, niet bevorderd. Ziekenhuizen en artsen 

worden gefinancierd als taakorganisaties. 

Van marktwerking kan alleen sprake zijn indien er een gearticuleerde 

vraag bestaat. De onmondige patiënt die als het over zijn eigen gezondheid 

gaat, willoos is geworden en oog in oog met de dokter alleen nog 'dank u 

wel dokter' kan uitbrengen, is dat niet. De ervaring in het dagelijkse con

tact met patiënten is dat die onmondigheid een karikatuur is. Patiënten 

worden steeds mondiger. Zoals de burgerconsument ook bij andere produc

ten en diensten geacht wordt nadenkender en specifieker te worden over 

eigen verlangens en prioriteiten. 

Internet blijkt vooral geraadpleegd te worden over gezondheid gerelateerde 

zaken. De patiënt raakt steeds beter geïnformeerd en dat leidt niet alleen 

tot meer consumptie. Betere afwegingen rondom de zorgvraag en de behan

deling worden mogelijk. 

Deze ontwikkeling is voor de hand liggend. Immers, je eigen gezondheid en 

welbevinden motiveert om je daarover te willen informeren en er een op

vatting over te willen hebben, meer dan over wat dan ook. En dat blijkt 

zich niet alleen tot de jongere generatie te beperken. 

Wel is het nodig dat de zorgvrager ook met de financiële effecten van zijn 

afwegingen wordt geconfronteerd. En dat de zaakwaarnemers van de pa

tiënt (de verzekeraars) een echte rol gaan spelen. Efficiënter en goedkoper 

aanbod moet wel worden gewaardeerd. Net zo goed als afzien van consump

tie op de juiste waarde moet worden geschat. 

Identificeerbare vraag en aanbod zijn echter niet voldoende om ook markt

werking in de zorg mogelijk te maken. Over ziekenhuiszorg sprekend zijn 

vele tegenwerpingen mogelijk. De ziekenhuiszorg is niet als een markt in

gericht met alle gevolgen van dien. Dat laat onverlet dat sommige tegen

werpingen wel erg statisch aandoen. Zij ontkennen de dynamiek in het 

menselijk verkeer, en het vermogen van instellingen en personen om op 

nieuwe mogelijkheden in te spelen. 

Het is niet goed in te zien waarom in de ziekenhuissector in geval van een 

(koopkrachtige) vraag geen nieuw aanbod zal ontstaan, waarom monopolies 
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Wordt het Stra-

niet zullen worden aangevallen door nieuwe aanbieders. waarom er zich 

geen substituten en innovaties zullen voordoen. 

Ook geheide monopolies zullen in beweging komen. ook als slechts een 

klein deel van hun afzet wordt bedreigd. omdat patiënten nieuwe mogelijk

heden hebben gekregen. Ook zal er meer aanbod sneller beschikbaar ko

men. Zo zal een deel van de vrouwelijke huisartsen die de zorg de rug heb

ben toegekeerd (60% !) zich weer beschikbaar stellen als hen een interes

sant aanbod wordt gedaan. 

Marktwerking betekent niet te beheersen innovaties en creatieve destruc

tie. zoals Schumpeter dat eens prachtig heeft beschreven. Ook nu is deze 

energie in de zorgsector in potentie aanwezig. Zij wordt echter onderdrukt. 

Zorg is geen collectief goed. 

Het bestaan van marktkrachten betekent niet dat overheidsinterventies 

overbodig zijn. Zoals in veel markten is ook in een markt van de curatieve 

zorg regulering nodig. 

In het Strategisch Akkoord wordt dat als volgt verwoord: "De overheid blijft 

vooral aanspreekbaar op de toegankelijkheid. betaaIbaarheid en kwaliteit van zorg. 

de handhaving van eerlijke verhoudingen en het garanderen van objectieve informa

tie over de kwaliteit van het aanbod van zorgaanbieders en verzekeraars". 

Als bijzonder kenmerk van de zorgsector is het toezien op de toegankelijk

heid het meest specifiek. Hiermee komt de overheidszorg voor zwakkeren 

tot uitdrukking. En dat is al eeuwenlang een bijzonder element in de zorg. 

regisch Aklword Pas de laatste decennia heeft dit argument aanleiding gegeven tot onge-

het zoveelste docu- breidelde collectivering. 

ment waarin wordt De andere door de nieuwe coalitie genoemde aspecten zijn ook van toepas-

beleden dat de sing op vele zogenaamd vrije markten. Eén aspect is wel bijzonder: betaal-

magvan patiënten baarheid. Niet duidelijk wordt waarom de overheid hierop aanspreekbaar 

het volume en de 

variëteit van het 

lOrgaanbod moet 

sturen. maar een 

andere werkelijk

heid wordt gere

geld?' 

is. anders dan in relatie met toegang. Een markt zorgt voor zo laag mogelij

ke kosten. mits voldoende aanbod. Voorts bepalen de vragers hoeveel zij 

wensen af te nemen in relatie tot andere verlangens. Maakt dit aandachts

punt de zorgsector collectief? En wordt hiermee het Strategisch Akkoord het 

zoveelste document waarin wordt beleden dat de vraag van patiënten het 

volume en de variëteit van het zorgaanbod moet sturen. maar een andere 

werkelijkheid wordt geregeld? 

Zoals prof. Bovenberg elders in dit nummer duidelijk maakt. is het van 

tweeën één: óf de overheid reguleert het aanbod. waardoor dit zich richt op 

de regulator. óf de overheid perkt de beleidsvrijheid van de aanbieders min

der in. waardoor deze zich op de wensen van de patiënten richten. 
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'Loslaten. dUIVen 

loslaten en daar

mee onbeheersbare 

dynamiek in de 

zorg accepteren. 

ook voor wat 

betreft de ontwil{

keling van de 

kosten: 

Stelselverandering is niet voldoende. 

De nieuwe regering verwacht emancipatie van de patiënt op termijn bij 

invoering van het nieuwe verzekeringsstelsel (binnen een collectief finan· 

cieel kader?). Hiermee is geen paradigmawisseling in concrete daden omge· 

zet. Zoals nu al meer dan 20 jaar. wordt het heil weer verwacht van een 

alomvattende stelselwijziging. Niet duidelijk wordt waarom dat deze keer 

wel zal lukken. De zorg is een complex geheel dat zich mijns inziens niet 

alomvattend laat veranderen. 

Daarnaast is het vreemd om maatschappelijke omwentelingen van de over· 

heid te verwachten; alleen maatschappelijke krachten zijn in staat daad

werkelijk brede veranderingen tot stand te brengen. 

Van maatregelen op korte termijn, die meer ruimte aan zorgaanbieders en 

anderen laten, mag meer effect worden verwacht op het ontstaan van daad

werkelijk op de wensen van de patiënt gerichte zorg. Nieuwe dynamiek, die 

zo kan ontstaan, zal verandering van het verzekeringsstelsel steunen en 

ook daadwerkelijk tot een nieuw stelsel kunnen leiden. 

In Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken wordt ook een aantal 

acties op korte termijn genoemd. De genoemde maatregelen moeten zonder 

nieuw zorgstelselleiden tot het oplossen van problemen, zoals wachtlijs

ten, die onder het vigerende stelsel van de Paarse kabinetten niet zijn opge

lost. De verwachting dat maatregelen nu wel effect sorteren, moet gestoeld 

zijn op een geloof in wonderen. 

Als je de papierproductie van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, de Tweede Kamer en de koepels van zorgaanbieders in de afgelopen 

kabinetsperiode mag geloven, dan was het beleid van velen gericht op het 

terugdringen van de wachtlijsten in de curatieve zorg. Een recent rapport 

van het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Volksgezondheid stelt 

met verbijstering vast dat 87% van de onderzochte ziekenhuizen geen stu

ring geeft aan wachtlijsten. Verbijsterend, want afgesproken was toch om 

de wachtlij sten te verminderen? 

Maar toch zijn de gesignaleerde feiten de werkelijkheid; al die beleidsdruk

te beïnvloedde de maatschappelijke realiteiten niet. 

Maatregelen op korte termijn zullen alleen effect sorteren indien zij het 

huidige stelsel ondermijnen en nieuwe dynamiek mogelijk maken. 

Loslaten, durven loslaten en daarmee onbeheersbare dynamiek in de zorg 

accepteren, ook voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten. Dit vergt 

veel van de regering. Het effect van het vrijlaten zal positief zijn. Althans 

in de ogen van de burgers. Immers, de zorgen over de zorg betreffen in 

hoofdzaak twee problemen: 
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'Met close reading 

in de zorg kom je 

nergens. Het heeft 

geen zin stil te blij-

ven staan bij wat 

allemaal niet kan, 

maar te beginnen 

met wat wel kan.' 

1. te weinig aanbod, 

2. het collectieve karakter van het aanbod. 

Dit zijn diep beleefde problemen. De angst dat in geval van ernstige ziekte 

geen huisarts bereid gevonden wordt om te komen, en vervolgens geen zie

kenhuis bereid is om een moeder van 82 jaar op te nemen, snijdt diep in. 

Een ieder kent de verhalen uit de omgeving. 

Zo wordt ook de kindse behandeling van patiënten, de afwezigheid van 

keuzemogelijkheden, steeds meer als grievend ervaren, zeker daar het in de 

zorg om zo iets intiems en persoonlijks gaat als gezondheid. Daarin veran

dering brengen, zal tot grote steun bij de bevolking leiden. Gingen de ver

kiezingen hier niet over? Het is daarmee een gemiste kans dat de nieuwe 

coalitie op dit punt geen harde, meetbare doelen heeft geformuleerd. Het 

verzekeringsstelsel is voor kiezers niet interessant. Het zijn de resultaten 

die tellen. Het beleid van Minister Bomhoff zal als succesvol worden gezien, 

indien hij meer aanbod heeft gerealiseerd en het aanbod op de behoefte 

van de patiënt-consument inspeelt. E.e.a. binnen vier jaar! 

Wat te doen? 

De coalitie heeft twee maatregelen genoemd waarvan mijns inziens het 

meeste heil te verwachten is: 

1. het wegnemen van belemmeringen voor inkoop van zorg in het buiten

land en toetreding van nieuwe aanbieders om reguliere zorg te leveren; 

2. het verhogen van opleidingscapaciteit. 

Met close reading in de zorg kom je nergens. Het heeft geen zin stil te blijven 

staan bij wat allemaal niet kan, maar te beginnen met wat wel kan. 

Het is zaak met onmiddellijke ingang (nieuwe) aanbieders ruimte te geven 

de vraag serieus te nemen. Dat betekent: aanbod stimuleren, het onderne

merschap bevorderen, stoppen met de eindeloze discussie over inkomensni

vellering van medisch specialisten, heldere doelen als resultaten stellen 

(vergelijk ook het onderzoek van de Consumentenbond), de zorg zoveel 

mogelijk vermaatschappelijken. Kortom: loslaten en vragers en aanbieders 

in de zorg meer vertrouwen geven. 

Het zorgstelsel zal veranderen, als de zorg verandert; niet omdat de over

heid dat afdwingt, maar omdat maatschappelijke organisaties inspelen op 

nieuwe mogelijkheden. Over de vraag behoeven wij ons daarbij geen zorgen 

te maken. 

René Smit is voorzitter van de Raad van bestuur van het Albert Schweitzerziekenhuis 
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Vraagsturing, marl{twerl{ing 

en maatschappelijl{ onderne

merschap: een bijdrage vanuit 

de ouderenzorg 
MEVR. DRS. M.E. ROMPA 

Het gebruik van de zorgvoorzieningen voor ouderen zal de komende jaren 

aanzienlijk toenemen. De consequentie van vraag sturing in de zorg is dat de 

toenemende vraag op een of andere wijze tegemoet zal moeten worden geko

men. In de optiek van Rompa, directeur van Arcares, de landelijke brancheorga

nisatie voor verpleging en verzorging, betekent vraag sturing in de zorg dat 

het kabinet twee keuzes heeft: gedeeltelijke afschaffing van het budgettair ka

der zorg en acceptatie van private financiering of meer geld voor de zorg op 

basis van een verruimd budgettair kader. Zorgaanbieders staan voor de uitda

ging om binnen hun eigen onderneming toegankelijke, doelmatige en kwalita

tief verantwoorde zorg ten behoeve van de samenleving te realiseren. Maat

schappelijk ondernemerschap met duidelijke spelregels over toezicht, her

komst en bestemming van financieringsstromen is daartoe het middel. Winst 

maken mag, onder de voorwaarde dat deze voor de realisatie van de maat

schappelijke doelstelling wordt aangewend. Een publiek debat over verant

woordelijkheden van overheid, zorgorganisatie en samenleving is daarbij vol

gens Rompa gewenst. 

De ouderenzorg staat in het teken van de toenemende vergrijzing, de individu

alisering van het aanbod, betere behandelmethoden, ontwikkelingen in de feite

lijke zorgvraag en langer uitstel van opname in residentiële voorzieningen. Alle

maal factoren die consequenties hebben voor het gebruik van zorgvoorzieningen 

door ouderen. Die veranderingen voltrekken zich nu al, maar zullen in de ko

mende jaren nog veel duidelijker zichtbaar worden'. De vooruitgang in de cure

sector leidt in veel gevallen tot een langere levensduur. Voor de ouderenzorg be

tekent dat bijvoorbeeld een toename van cliënten met gevorderde dementie en 

met hart- en vaatziekten. De individualisering van het aanbod is het antwoord 

op voorkeuren van cliënten voor bepaalde vormen van wonen, zorg, welzijn en 

dienstverlening en voor combinaties daarvan. Mensen in de derde levensfase wil

len een eigen invulling geven aan hun leven. Ze zijn dat gewend en willen onder

steund worden in het verwezenlijken van keuzes als ze zorgbehoevend zijn ge

worden. De mondiger en steeds beter geïnformeerde cliënt gebruikt zijn positie 
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'De mondiger en 

steeds beter geïn

formeerde cliënt 

gebruil{t zijn posi

tie om meer in-

vloed uit te oefenen 

zowel op het eigen 

zorgproces als op 

de setting waarin 

de zorg geleverd 

wordt.' 

om meer invloed uit te oefenen zowel op het eigen zorgproces als op de setting 

waarin de zorg geleverd wordt. Het hogere opleidingsniveau en de betere finan

ciële positie van ouderen zullen deze trend in de nabije toekomst versterken. 

Tevens verschuift het begrip ouderen en daarmee ook de doelgroep van de leden 

van Arcares. Enerzijds is er naar verwachting sprake van een toenemende groep 

ouderen van ouder dan 75 die, zoals aangegeven, in toenemende mate te maken 

heeft met dementie en hart- en vaatziekten. Anderzijds tekent zich een doel

groep afvan ouderen jonger dan 75 die in beginsel nu nog niet tot de klassieke 

doelgroep van onze leden behoren, maar die reeds wel op het terrein van wel

zijn, dienstverlening, en levensloopbestendig wooncomfort, behoefte hebben aan 

een op maat gesneden productaanbod. Het is met name ook deze groep ouderen 

die, door de bank genomen, ook financieel in staat is dit te bewerkstelligen. 

De zorgaanbieders nemen een belangrijke positie in als het erom gaat voor de 

ouderenzorg een antwoord te formuleren op deze ontwikkelingen. Het betekent 

vooral iets voor hun productontwikkeling. Hun rol daarin komt automatisch 

naar voren door de vormgeving van het maatschappelijk ondernemerschap. 

Vraagsturing het nieuwe credo 

Vraagsturing via marktwerking staat bij beleidsmakers centraal als het gaat om 

het zodanig omvormen van het huidige aanbodgereguleerde systeem dat een 

meer productgeoriënteerde aanpak mogelijk is. Een waarschuwing is echter op 

zijn plaats. Laat ik voorop stellen dat ik een groot voorstander ben van vraagstu

ring in de ouderenzorg, ervan uitgaande dat cliënten dan ook daadwerkelijk be

ter in hun zorg en maatschappelijke behoefte (wonen, welzijn en dienstverle

ning) kunnen voorzien. Ik zie ook een aantal dilemma's: hoe garanderen we een 

verantwoord niveau van zorg voor mensen die niet in staat zijn aanvullende 

diensten te kopen? Hoe komt een goed arrangement tot stand voor mensen die 

niét meer in staat zijn om voor zich zelf op te komen? Waarop hebben cliënten 

in ieder geval aanspraak? 

Het gaat dus om de collectiviteit, om het waarborgen van publieke belangen in 

termen van voor iedereen toegankelijke voorzieningen die kwalitatief van een 

verantwoord niveau zijn. Naar mijn opvatting is de verantwoordelijkheid voor 

deze collectiviteit een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, en van 

zorgorganisaties, maar ook van de maatschappij in zijn geheel. De overheid 

moet de publieke belangen borgen door middel van goede wetgeving en daarbij 

het private initiatief in ere herstellen. In dat kader verwijs ik naar de uitsteken

de bijdrage van de heer Van Leeuwen elders in deze bundel. Ik sluit me daar 

graag bij aan. Zorgorganisaties moeten zich ontwikkelen tot professionele maat-
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'Van zorgaanbie

ders wordt meer 

ondernemerschap 

verwacht, terwijl de 

burger deze nog 

steeds ziet als een 

verlengstuk van de 

overheid.' 

------------

schappelijke ondernemingen: economische samenwerkingsverbanden waarvan 

de bedrijfsvoering op een zakelijke en meer productgeoriënteerde leest is ge

schoeid, maar waarvan de doelstelling maatschappelijk is ingebed. De maat

schappij moet de facto de aandeelhouder worden van de maatschappelijke onder

neming. 

Vraagsturing is het credo geworden als antwoord op bovenstaande ontwikkelin

gen. Sectoren als de zorg, (sociale) woningbouw, het onderwijs, de welzijnssector 

en de maatschappelijke dienstverlening maken momenteel een vergelijkbare 

ontwikkeling door in de richting van vraagsturing. Ook daar wordt de rol van de 

kritische burger meer centraal gesteld en blijkt de introductie van marktwer

king het instrument te zijn om die vraagsturing inhoud te geven. Dat moet lei

den tot meer differentiatie in het productaanbod, meer transparantie, minder 

toetredingsbarrières, en vooral vergroting van het aanbod. 

Maatschappelijl<: ondernemerschap als vehil<:el 

Wat betekent dit alles voor de leden van Arcares? Van zorgaanbieders wordt 

meer ondernemerschap verwacht, terwijl de burger deze nog steeds ziet als een 

verlengstuk van de overheid. Zorgaanbieders staan voor de tweeledige uitdaging 

om te voldoen aan de eisen die voortkomen uit de publieke opdracht om toegan

kelijke, doelmatige, maar ook kwalitatief verantwoorde zorg te realiseren, en 

daarnaast de eigen organisatiedoelen te verwezenlijken. De branche kiest daarom 

voor het maatschappelijk ondernemerschap. Een maatschappelijk ondernemer 

heeft een speciaal soort doelstelling, doordat de eigen organisatiedoelen voort

komen uit de publieke doelen waaraan de maatschappelijk ondernemer zijn be

staansrecht ontleent. Het maatschappelijk ondernemerschap komt uiteindelijk 

tot uitdrukking in de interactie met de cliënt, in het primaire proces van de or

ganisatie. In dat proces moet vraagsturing worden gerealiseerd, waarbij wordt 

rekening gehouden met publieke doelen. 

De maatschappelijk ondernemer is dus publiek gelegitimeerd. De care-business 

van maatschappelijke ondernemers bevindt zich in het publieke domein. 

Daarom hebben zij een bijzondere plicht tot publieke verantwoording en legiti

mering. Zorgaanbieders die maatschappelijk ondernemen, realiseren publieke 

doelen door een doeltreffende en doelmatige inzet van publieke middelen. Zij 

profileren en positioneren zich pro-actief en onderhouden de dialoog met be

trokken partijen. Dat zijn andere zorgaanbieders, indicatieorganen, verzeke

raars, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, cliëntenorganisaties en potentiële 

cliënten (ouderenbonden). De zorgaanbieder staat midden in de maatschappij. 

In de koers van de zorgorganisatie worden de opvattingen van de stakeholders 
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meegenomen en afgewogen. Dit vraagt inbreng van anderen en creativiteit van 

de zorgaanbieder om de inbreng tot een gewenst resultaat te smeden. 

De maatschappelijk ondernemer kan tevens inspelen op vragen naar privaat ge

financierde activiteiten. Dit hoeft een maatschappelijke inbedding van de zorg

organisatie niet in de weg te staan. Dergelijke activiteiten mogen niet ten koste 

gaan van de collectief gefinancierde zorg. Te allen tijde dient helder en transpa

rant te zijn hoe de activiteiten van de zorgorganisatie zijn gefinancierd. Zo ook 

met een mogelijke winstbestemming. Deze dient ten goede te komen aan de ver

wezenlijking van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Arcares 

stimuleert de discussie over health care governance in de branche. Het bestuur van 

Arcares heeft de commissie Wallage ingesteld, die dit najaar met aanbevelingen 

komt over de wijze waarop de leden van Arcares zich het gedachtegoed van 

health care governance het beste eigen kunnen maken. 

Transparantie vereist 

De mix publiek/privaat stelt ook eisen aan de kwaliteit van het toezicht. Activi

teiten van maatschappelijke ondernemers dienen in het licht van de publieke 

legitimiteit te worden bezien. Dit betekent dat transparantie noodzakelijk is en 

dat verantwoording moet worden afgelegd aan de stakeholders over de bedrijfs

voering. Arcares ziet het als een uitdaging om namens haar leden met de poli

tiek en met andere partijen in het maatschappelijk middenveld de discussie te 

voeren over het versterken van het zelfregulerend vermogen van de branche. Met 

onze leden verwacht ik voor de middellange termijn een discussie over de vraag 

wie in de toekomst onze leden zullen zijn. In het voorafgaande heb ik reeds een 

schot voor de boeg gegeven over mogelijke spelregels: doelstelling organisatie 

publiek gelegitimeerd; winst maken mag, maar winst dient uitdrukkelijk te wor

den aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke doelstelling. De poli

tiek heeft met het omarmen van het recente advies van de Raad voor de Volks

gezondheid en Zorg (RVZ)' aangegeven voorstander te zijn van het loslaten van 

het winstverbod op reguliere (lees vanuit de collectiviteit gefinancierde) zorgac

tiviteiten, mede in het licht van het introduceren van marktwerking in de zorg'. 

Arcares voert liever een principiële discussie over de winstbestemming. Uitke

ring aan aandeelhouders zou uit den boze zijn. Het geld dient dus terug te vloei

en naar de zorg, in feite dus naar de samenleving, die onze grootaandeelhouder 
is. 

Het creëren van ruimte voor de maatschappelijk ondernemer houdt tevens in 

dat administratieve verplichtingen in de richting van de overheid efficiënter 

worden vormgegeven. Overbodige, bureaucratische regelgeving moet verdwij-
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nen. In plaats daarvan kan één gemeenschappelijke basisregistratie ontstaan, 

waardoor informatievergaring efficiënter en betrouwbaarder is. Nu nemen in

stellingen nog deel aan allerlei (verplichte) registraties die deels identieke gege

vens bevatten en waarvan de zin soms uitermate onhelder is. Dat is tijdverspil

ling en nodeloos kostenverhogend. Verder zullen de administratieve lasten van 

instellingen beperkt kunnen worden door uitbreiding en standaardisatie van h('t 

elektronische berichtenverkeer via internet. 

De overheid 

Vraagsturing vergt van de overheid de erkenning dat de middelen die we met z'n 

allen wensen uit te geven aan zorg de optelsom moeten vormen van de preferen

ties van de individuele cliënten. Een simpele economische wetmatigheid uit de 

welvaartstheorie. Wil de omslag naar vraagsturing succesvol zijn, en derhalve 

introductie van gereguleerde marktwerking kans van slagen hebben, dan bete

kent dit dat de cliënt ook in staat gesteld moet worden om zijn vraag gehono

reerd te zien. Een typerend voorbeeld vormt het onderzoek in opdracht van het 

ministerie van Financiën naar de beheersbaarheid van vouchers (veralgemeniseer

de vorm van vraagfinanciering) in de AWBZ. Hierin wordt gesteld dat de macrofi

nanciële beheersbaarheid van vouchers primair wordt bepaald door de aantrekke

lijkheid van de voucher voor de cliënt. Deze conclusie doorvertaald naar het PCB 

(in essentie een vorm van vraagfinanciering en dus te beschouwen als een uit

werking van een voucher) betekent: hoe succesvoller het PCB, des te meer proble

men er zullen komen rondom de beheersbaarheid van de financiering ervan. 

De (potentiële) cliënt met een meer koopkrachtige vraag dan nu het geval is, zal 

deze willen effectueren en heeft ook de mogelijkheden dat te doen. Het is de 

vraag of al zijn wensen uit de AWBZ gefinancierd moeten worden. De uitkomst 

van het debat over de publiek-private mix is in dit opzicht natuurlijk heel inte

ressant. Daarnaast zal het proces van vraagsturing zeker versneld worden door 

IeT-toepassingen, technologische ontwikkelingen en veranderende huisvestings

concepten (product-innovatie). Kortom, vraagsturing leidt tot een andere zorg-, 

huisvestings- en dienstverleningsconsumptie, die past bij ons huidige welvaarts

niveau. 

Maar is dat erg? Indien deze ontwikkeling spoort met de maatschappelijke wen

selijkheid is er zelfs sprake van een stijging van de welvaart. Er zijn heel veel 

markten waar het normaal is dat omzetstijgingen als positief worden be

schouwd. Zo nog niet in de zorg. Daar hebben we een budgettair kader zorg 

(BKZ). Het Kabinet Balkenende borduurt voort op het reeds ingezette beleid van 

zijn voorganger, maar zet stevig in op marktwerking"5. Daarbij is gekozen voor 

een strakke budgetdiscipline met weinig ruimte voor extra uitgaven (lees: de 

zorg als markt mag geen extra omzet draaien). Dit verhoudt zich slecht met 
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marktwerking en in het verlengde daarvan de ultieme vraagsturing. Het Kabinet 

heeft naar mijn opvatting twee keuzes: schaf het BKZ gedeeltelijk af en accepteer 

private financiering of handhaaf het BKZ en trek gewoon meer geld uit voor de 

zorg, uitgaande van realistische ramingen. Vraagsturing is gebaat bij een duide

lijke keuze van het Kabinet. 

Ruimte voor ondernemerschap vraagt ook ruimte voor research, productontwik

keling en het verwezenlijken van innovaties. Zorgorganisaties moeten kunnen 

beschikken over nieuwe technologieën (domotica). Innovatie heeft echter ook te 

maken met transformatiemogelijkheden van het vastgoed. Veel organisaties zit

ten letterlijk vast aan hun bezit. Arcares pleit voor meer ruimte binnen de regel

geving om die organisaties in staat te stellen de functionaliteit van het vastgoed 

te vergroten. De kwaliteit van de woonvoorziening bepaalt voor de moderne 

cliënt in niet onbelangrijke mate de kwaliteit van het totale product. 

Ondernemen gaat onherroepelijk gepaard met het nemen van risico's. Vraagstu

ring, en in het verlengde hiervan marktwerking, vraagt om ondernemen en dus 

ook om het nemen van risico's. Zorgorganisaties moeten in staat worden gesteld 

om voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om zich tegen dergelijke risi

co's te wapenen. Overigens is het eigen vermogen van een instelling, in tegen

stelling tot hetgeen vaak wordt beweerd, nadrukkelijk niet te beschouwen als 

dood geld. Eigen vermogen is naast vreemd vermogen één van de financierings

bronnen voor de activiteiten van een organisatie. 

Daarnaast vragen we van de overheid een principieel antwoord op de vraag waar 

de verantwoordelijkheden liggen en wie waarop aanspreekbaar is. Beheersing 

van het proces via output en prestaties vraagt een ander type wetgeving dan de 

situatie waarin het proces via de input (prijs en volume) wordt bewaakt. Ook de

regulering en herstel van het privaat initiatief betekenen een andere overheids

rol. Daarnaast zal in het gedrag van zorgaanbieders verandering moeten optre

den. Uiteraard parallel aan een grotere transparantie, zowel in de bestuurlijke 

organisatie als in de bedrijfsvoering, met een grote nadruk op het zelfregule

rend vermogen van de branche. Borging van publieke belangen in termen van 

kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid is een zaak van de overheid via ex

tern toezicht (wetgeving), maar ook van de branche en de maatschappij als ge

heel. Zelfregulering en het governance-vraagstuk spelen hierbij een belangrijke 

rol. Graag wil Arcares met de politiek daarover de discussie aan. Hierin staat zij 

niet alleen. Veel maatschappelijke ondernemingen, die opereren in een soortge

lijke setting (woningcorporaties, organisaties voor maatschappelijke dienstverle

ning en welzijn, opleidingsinstituten), hebben dezelfde wens. 
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In het licht van het bovenstaande is een publiek debat over maatschappelijk on

dernemerschap naar mijn mening zeer gewenst. Hierbij moet het vooral gaan 

over de wederzijdse verantwoordelijkheden van respectievelijk de overheid, de 

(zorg)organisatie en de maatschappij voor de realisatie van publieke doelstellin

gen die ten grondslag liggen aan het maatschappelijke product zorg. 

Noten 

1. Arcares, Ruimte voor Zorg. Ambities van Arcares 2001-2004 (Utrecht 2000) 

2. De RVZ is een adviescollege van de Regering op het terrein van de beleidsad

visering voor de gezondheidszorg in het algemeen (zie voor een overzicht 

van adviezen www.rvz.net). 

3. Winst en Gezondheidszorg, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2002. 

4. (Vervolg)nota Vraag aan Bod, Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer 

d.d. 15 april 2002. 

5. Strategisch Akkoord CDA, LPF en VVD, d.d. 4 juli 2002 

Mevr. drs. M.E. Rompa is directeur van Arcares, de landelijke branche-organisatie 
voor verpleging en verzorging 
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Ziel<enhuizen richting vraag

sturing; maatschappelijl< 

ondernemen als 'derde weg' 

tussen overheid en marl<t 
DRS. R.N. VAN DER PLANK 

Een vergelijking met het in cultuur brengen van land dringt zich op aan wie 

het zorgveld bekijkt. Achter de horizon gloort een landschap met een geva

rieerd zorgaanbod waarin de wensen en verwachtingen van patiënten centraal 

staan. De NVZ vereniging van ziekenhuizen wil in dat proces een voortrekkers

rol spelen en verwacht veel van marktwerking en maatschappelijk onderne

men. Maar voordat het geschetste zorglandschap in cultuur gebracht is, moet 

er nogal wat onderhandeld en gekozen worden. Rob van der Plank, directeur 

van de NVZ, geeft zijn visie. 

Gevarieerd. Zo heeft de Nederlander zijn recreatielandschap het liefste. Nu is het 

ziekenhuislandschap geen recreatieland, maar feit is wel dat er grote verande

ringen op stapel staan en dat de patiënt zich er meer dan nu in thuis moet 

weten. 

Vraagsturing: Nieuwe rolverdeling 

Vraagsturing in de zorg klinkt goed, maar de praktische uitwerking is vaag. Het 

suggereert in elk geval een breuk met de 'oude' situatie van aanbodsturing: de 

zorgverlener zal in een vraaggestuurd zorgstelsel niet langer alles bepalen. De 

zorgbehoefte van de patiënt staat centraal. Die moet meer ruimte krijgen om 

eigen preferenties te volgen en te kiezen tussen instellingen, artsen en typen 

behandelingen. De arts komt aldus in een meer adviserende rol, terwijl de 

patiënt de beslissingen neemt. 

Dit impliceert een geweldige verschuiving van verantwoordelijkheden. Het is 

logisch dat het tijd kost om dit te verwezenlijken en te wennen aan de nieuwe 

rolverdeling. Daar komt nogal het een en ander bij kijken. Cruciaal is dat de 

patiënt over adequate informatie kan beschikken om verantwoorde keuzes te 

maken omtrent zijn zorggebruik. Informatie over kwaliteit, prijzen en service. 
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Patiënt centraal 

De NVZ vindt de samenwerking tussen patiëntenorganisaties en zorgaanbieders 

rondom kwaliteitsbeleid heel belangrijk. Daarom is er ook regelmatig overleg 

tussen de NVZ en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de 

Consumentenbond, maar ook tussen ziekenhuizen en (regionale) patiëntenorga

nisaties. Het is de taak van de zorgaanbieder, de individuele instelling, om voort

durend na te gaan of de kwaliteit verbeterd kan worden. 

Indicatoren 

Daarom ook werkt de NVZ - samen met betrokken partijen waaronder ook over

heid en consumentenorganisaties - aan de totstandkoming van een systeem van 

kwaliteitsindicatoren. Dat is nodig, omdat een mondige consument in staat 

gesteld moet worden om verantwoorde keuzes te maken in het zorgaanbod. 

Verder bereidt een groot aantal ziekenhuizen zich voor op het NIAZ-accreditatie

systeem, waarin het patiëntenperspectief een duidelijke plaats heeft. Het 

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen stelt normen waarin 

bepaald wordt wat van het ziekenhuis op het gebied van kwaliteitszorg wordt 

vereist om geaccrediteerd te worden. Uiterlijk in 2005 dienen alle algemene zie

kenhuizen minimaal een zogenaamde initiële accreditatie te hebben. Zodat dat 

ook een rol kan spelen in het contracteerbeleid voor zorgverzekeraars in de vrije 

prijsvorming onder de DBC-systematiek. 

Sector heeft vertrouwen nodig 

De NVZ kiest ervoor om de burger optimaal te bedienen in zijn zorgvraag. Dat 

kan het beste gebeuren in een stelsel dat enige concurrentie mogelijk maakt op 

prijs, kwaliteit en service. Echter, de NVZ kiest niet voor volledig vrije marktwer

king c.q. complete liberalisering van de ziekenhuiszorg. Integendeel. de zieken

huizen zijn zich bewust van de grote maatschappelijke waarden van onze sector 

en opteren voor een 'gulden middenweg': maatschappelijk ondernemen. 

Vertrouwen moet je verdienen. Daarvan zijn we ons bewust en daar moeten ze 

ons best voor doen. In dat kader heeft de NVZ Het Zorghandvest voor ziekenhui

zen ontwikkeld. Ziekenhuizen verenigd in de NVZ hebben in januari 2002 uitge

sproken dat zij voluit bereid zijn de uitvoerende verantwoordelijkheid voor de 

zorg op zich te nemen, inclusief een goede spreiding van basiszorg. De zieken

huizen zijn ook bereid om daarover een heldere verantwoording af te leggen aan 

belanghebbende partijen als overheden, zorgverzekeraars, patiënten(organisa

ties) en samenleving. In Het Zorghandvest voor ziekenhuizen, geven zij voor het 

eerst de spelregels aan waaraan ze zich als maatschappelijke ondernemingen 
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binden. Dit is daarmee een eerste aanzet tot leveringsvoorwaarden. 

Ziekenhuizen als maatschappelijke ondernemingen die verantwoordelijk zijn 

voor zorg op lokaal en regionaal niveau, dat is de kern van de visie van de NVZ 

voor de komende jaren. Hiervoor is zowel zelfvertrouwen nodig als vertrouwen 

van de buitenwereld. Dit is niet minder dan een trendbreuk, want veel van de 

huidige wet- en regelgeving is in feite gestold wantrouwen. Of zoals Willem van 

Leeuwen het elders in deze uitgave typerend schetst: De overheid trekt zich 

terug uit de publieke sector: in de volkshuisvesting ging dat snel, in het onder

wijs met horten en stoten en in de zorg komt de overheid maar moeizaam uit de 

startblokken. Als het aan de NVZ ligt, dan komt er veel meer vaart in dat proces 

van loslaten. De tijd is er rijp voor. 

Hindervermogen 

Vraagsturing en vermindering van regelgeving, dat lijken de toverformules. Dat 

lees ik ook in het Strategisch akkoord van CDA, LPF en VVD. Maar concretisering 

ervan is minder makkelijk dan men achter de tekentafel denkt. Want het vlees is 

zwak: er zijn veel gevestigde posities bij het ministerie en de zelfstandige 

bestuursorganen, die men niet graag prijs geeft. Dat 'hindervermogen' is groot 

en niet te onderschatten. 

Ik illustreer dat met een voorbeeld: Bij de uitwerking van de kabinetsnota Vraag 

aan bod uit 2001 pleitte Paars 2 voor een marktmeester - ingebed in een nieuwe 

Wet Regulering (!) Zorgsector (WRZ) - met vergaande bevoegdheden om te inter

veniëren in de prijsvorming. Dit staat volkomen haaks op de ontwikkeling die is 

ingezet met de diagnose behandelingscombinaties (DBC's), waarvan vrije prijs

vorming - zo'n cruciaal element in de nieuwe rolverdeling - nu juist een wezens

kenmerk is. Het bevestigt de stelling dat deregulering niet zonder meer snel 

gerealiseerd is. Daar is sprake van een enorm spanningsveld. 

Budgettair Kader Zorg 

Maatschappelijk ondernemen doe je niet in je eentje. De NVZ gaat er vanuit dat 

de stakeholders de ziekenhuizen de benodigde ruimte voor maatschappelijk 

ondernemerschap gunnen en deze met hen tot stand brengen. Patiënten, verze

keraars en de samenleving hebben er het grootste belang bij dat het ziekenhuis 

adequaat kan voldoen aan de gerechtvaardigde wensen en behoeften van een 

patiënt. In dat kader is het absoluut noodzakelijk dat het Budgettair Kader Zorg 

met de invoering van de diagnose behandelcombinaties wordt afgeschaft, willen 

de ziekenhuizen de zorgvraag adequaat en flexibel kunnen bedienen. 

Ik werd dan ook getroffen door de passage in het Strategisch akkoord van CDA, 
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De uitwerking van 

de kabinetsnota 

Vraag aan bod ( ... ) 

staat volkomen 

haaks op de ont
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ingezet met de 

diagnose behande

lingscombinaties. 

LPF, VVD waarop Rob Scheerder elders in deze uitgave zo treffend close reading 

toepast: 

'Het Budgettair Kader Zorg blijft ook op langere termijn relevant als macrokader 

voor de toetsing van de collectieve uitgaven voor zorg. Dit laat echter de indivi

duele aanspraken op grond van de AWBZ en de verplichte basisverzekering 

onverlet.' 

Een full swing-keuze voor vraagsturing blijkt daar nog niet meteen uit. Maar 

deze passage laat volgens mij geen andere interpretatie toe dan dat het nieuwe 

zorgplafond minder dominant zal zijn voor de ontwild<elingen in de zorg dan 

onder Paars het geval was. Scheerder maakt zijn reputatie van scherpzinnig ana· 

lyticus waar, maar waar hij wat sombert jes concludeert dat het beleid inzake de 

kostenbeheersing in de gezondheidszorg nauwelijks een wijziging zal onder

gaan, ben ik wat optimistischer gestemd. Mijn stelling is dat de tweede zin uit 

de passage zwaarder weegt dan de eerste en de burger houvast of zelfs een hef

boom biedt om zo nodig via de rechter aanspraak te maken op zorg. Ik vertrouw 

op het inzicht van het kabinet dat er zonder extra financiële investeringen stag

natie optreedt in ontwild<elingen waarbij de zorg werkelijk gebaat is: goede en 

efficiënte patiëntenzorg, meer opleiden, meer arbeidstevredenheid en minder 

ziekteverzuim en een eerlijke financiering (DBC 2003). 

Investeren in kwaliteit 

Het hoeft daarbij niet uitsluitend van de overheid te komen. De zorg gaat de zie

kenhuizen aan het hart en zij investeren binnen hun beperkte mogelijkheden 

voluit. In de afgelopen kabinetsperiode hebben ze met veel inspanning een bij

drage geleverd aan de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de zieken

huiszorg. Een voorbeeld van aspecten die in het Strategisch akkoord worden aan

gehaald - en reeds zijn ingezet - is goede en efficiënte patiëntenzorg. Mede dank

zij efficiencyverbeteringen hebben de ziekenhuizen met relatief minder geld 

meer mensen kunnen behandelen. In 2001 hebben ten opzichte van het jaar 

daarvoor 100.000 extra patiënten een eerste polikliniekconsult gehad en zijn 

90.000 extra klinische behandelingen uitgevoerd. 

Gelegitimeerd door de samenleving 

De kern van maatschappelijk ondernemen is voor ziekenhuizen het nemen van 

'maatschappelijke verantwoordelijkheden' en daarover op transparante wijze 

verantwoording afleggen. Dat houdt in dat er bij de zorgverlening zoveel moge

lijk wordt aangesloten op de gerechtvaardigde wensen en behoeften van hun 
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patiënten en dat de samenleving als geheel daarbij mag rekenen op een zo doel

matig en effectief mogelijke aanwending van de middelen. 

Uiteraard is dit niet alleen een belangeloos 'puur nobel handelen' vanuit de sec

tor. Het is in de goede zin des woords ook welbegrepen eigenbelang als een 

maatschappelijke legitimering tot handelen. De ziekenhuizen zullen dan meer 

ruimte krijgen om zich ondernemend en innovatief op te stellen. 

Concurrentiekracht, verantwoordelijkheid en transparantie 

Het maatschappelijk ondernemend ziekenhuis opereert zelfstandig op drie fron

ten: commerciële markten, publieke financiering en (soms) gedetailleerde wetge

ving en betrokken burgers. Met concurrentiekracht op de markt, met verant

woordelijkheid en transparantie rond overheidsbudget en publieke doelen, en 

met maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoording aan de samenle

ving. Dit model zal als een soort Nederlandse 'derde weg' tussen overheid en 

markt de komende jaren met zorgzaamheid worden uitgebouwd, voor en door 

de ziekenhuizen. 

Innoveren en investeren 

Ziekenhuizen hebben als maatschappelijke ondernemingen niet tot doelstelling 

om winst te maken. Zij kunnen het zich echter niet permitteren om het zakelijk 

gedeelte van hun bedrijfsvoering te verwaarlozen. Net als andere ondernemin

gen lopen zij financiële risico's. Dat is goed, maar dit geeft meteen ook aan hoe 

onontbeerlijk positieve bedrijfsresultaten zijn voor het voortbestaan van de zorg

onderneming op zichzelf en de branche als geheel. 

Maatschappelijk ondernemende ziekenhuizen onderscheiden zich van de com

merciële branche doordat zij zichzelf verplichten het positief bedrijfsresultaat te 

investeren in de kwaliteit van zorg, innovatie etc.. Daarmee krijgt de burger 

waar voor zijn geld. Want zo ontstaat een zorglandschap met een gevarieerd en 

kwalitatief goed aanbod dat optimaal aansluit bij de verwachtingen en behoef

ten van de patiënt. Want niet de boswachter maar juist de patiënt, moet zich 

volkomen op zijn gemak voelen in het zorglandschap en daarin gemakkelijk zijn 

weg kunnen vinden. 

Mijn stelling luidt dat maatschappelijk ondernemen als derde weg tussen over

heid en bedrijfsleven enorm veel toevoegt aan de samenleving. Het is de unieke 

synthese tussen het borgen van de publieke dimensie, het algemeen belang, en 

het trekken van profijt uit particulier initiatief. De NVZ maakt zich daar sterk 

voor. 
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Het NVZ-Zorghandvest voor ziekenhuizen 

De gedragscode voor de ziekenhuissector (ook te vinden op wwwnvz-ziekenhuizen.nl) is een eerste 

start van het maatschappelijk ondernemen en zal voortdurend aangepast en aangescherpt worden. 

Zo blijft er een permanente aansluiting bij de eisen van de tijd en bij de reële behoefte van de patiën

ten en stakeholders. De NVZ bevordert naleving van deze code. Het is daarbij van belang dat zieken

huizen ter plaatse invulling geven aan betrokkenheid van hun interne of externe samenleving. 

1. Iedere patiënt kan een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kwaliteit van de zorg, geleverd 

door een bij de NVZ aangesloten ziekenhuis. In deze ziekenhuizen wordt de zorg steeds geleverd 

door deskundig personeel en de zorgverlening is gericht op de individuele behoefte van de 

patiënt. 

2. Elk ziekenhuis fonnuleert voor de belangrijkste daar te behandelen ziekten en aandoeningen 

tenminste de maximaal wenselijk geachte wachttijd tot verlening van die zorg. Het ziekenhuis 

maakt deze wachttijden publiekelijk bekend (bij voorkeur op zijn website) en spant zich tot het 

uiterste in om de zorgverlening in het ziekenhuis binnen deze maximaal wenselijk geachte 

wachttijden te leveren. 

3. Elk ziekenhuis zal de beschikbare publieke en private middelen toetsbaar en zo doelmatig 

mogelijk inzetten. 

4. Het ziekenhuis raadpleegt de van belang zijnde stakeholders alvorens besluiten te nemen over 

een structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties van het ziekenhuis. Het zieken

huis laat deze standpunten en opvattingen bij zijn besluitvorming op passende wijze meewegen, 

onverlet dat het tot de verantwoordelijkheid van het ziekenhuismanagement behoort om 

uiteindelijk het besluit te nemen. 

5. Ziekenhuizen hanteren voor hun diensten aan patiënten steeds reële prijzen. Alle door het 

ziekenhuis eventueel behaalde positieve bedrijfsresultaten (onder welke benaming ook) worden 

door het Ziekenhuis weer ingezet ten behoeve van de zorg. 

6. Ziekenhuizen gedragen zich als goede werkgevers. 

7. Ziekenhuizen dragen zorg voor een adequate scheiding (administratief en organisatorisch) van 

hun publieke en private activiteiten. De private activiteiten liggen qua karakter niet te ver af 

van de core-business van het ziekenhuis. Het ziekenhuis voert adequaat beleid om de financiële 

risico's van eventueel privaat gefInancierde diensten te beheersen. Periodiek legt het ziekenhuis 

inzichtelijk verantwoording af over de inzet van private middelen. 

8. Ziekenhuizen hanteren openbaar gemaakte normen voor goed bestuur van ziekenhuizen. Zij 

dragen zorg voor een heldere verantwoording van hun activiteiten en stellen zich ter zake toets

baar op ten opzichte van hun maatschappelijke omgeving. Bij de vaststelling van beleid houdt 

het ziekenhuis, waar dit beleid hen althans rechtstreeks regardeert, rekening met de opvattingen 

van patiënten en andere stakeholders. 

9. Het handelen van het ziekenhuis is erop gericht om in een goede samenwerking met ander 

partijen het verlenen van de zorg aan te laten sluiten op de van belang zijnde ontwikkelingen in 

de sector ziekenhuizen, in de voor de ziekenhuizen aanpalende sectoren en in de gezondheidszorg 

in het algemeen. 
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10. Ziekenhuizen brengen - hetzij als sector, hetzij als individuele ziekenhuizen - zo spoedig mogelijk 

een publiekelijk kenbaar te maken doettment uit waarin de rechten (en verplichtingen) van de 

ziekenhuispatiënt omschreven worden. 

Rob van der Plank is directeur van de NVZ 
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'De oude PCB-rege

lingen zijn zo ver

schillend en inge

wikkeld ( ... ) dat het 

nauwelijl<s aan de 

burger is uit te leg

gen.' 

Stuurbel{rachtiging 

in de AWBZ 
DRS. F.G.E.M. VAN DER PAS 

Vanaf 2003 verandert de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

Iedereen die aanspraak maakt op een vergoeding uit de AWBZ krijgt de keuze 

om de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget of het te laten 

doen door een instelling en de zorg in natura te ontvangen. Voor Per Saldo, de 

vereniging voor gebruikers van een persoonsgebonden budget, is dit een grote 

stap voorwaarts. Frans van der Pas, beleidsmedewerker van Per Saldo, schetst 

in zijn bijdrage de groei van het aantal budgethouders, de recente beleidsont· 

wikkelingen en ervaringen met het persoonsgebonden budget. 

Budgethouders die de glans van het PGB kennen, willen meer mogelijkheden 

en bestedingsvrijheid, zo stelt hij. Ze willen een participatiebudget en vraag

sturing met stuurbekrachtiging. 

In 1995 ging voor de thuiszorg landelijk het persoonsgebonden budget Verple

ging en Verzorging van start, al snel gevolgd door de regeling voor de verstande

lijk gehandicaptenzorg en in 2000 door de regeling in de geestelijke gezond

heidszorg. De groei van het aantal budgethouders is indrukwekkend. In 1996 

maakten 4.000 mensen gebruik van een PCB Verpleging en Verzorging, begin 

2002 zijn dat er al bijna 27.000. Met het PCB verstandelijk gehandicaptenzorg 

werkten in het eerste jaar, 1996, 1.400 mensen en begin 2002 ruim 9.000. Het 

PCB in de geestelijke gezondheidszorg is de laatste nieuwe loot aan de oude PCB· 

stam met een onstuimige groei in 2002 naar 1.000 gebruikers. In totalen weerge

geven maakten in 1996 ruim 5.000 mensen gebruik van een PCB, in 2000 ruim 

22.000 mensen en begin 2002 ongeveer 37.000. En de groei gaat maar door. 

Kenmerkend voor deze oude regelingen is dat ze allen de status hebben van een 

subsidie, dus aanvullend op de mogelijkheden in de AWBZ. Door de wachtlijst

aanpak vanaf medio 1999 is het beperkende van de subsidieregeling weggevallen 

en is de grote opmars van het PCB begonnen. Vanaf 2003 raakt het PCB haar sub· 

sidiekarakter definitief kwijt. Het wordt volwaardig onderdeel van de AWBZ. 

Iedere Nederlander die aanspraak maakt op de AWBZ kan voor een PCB kiezen. 

Deze oude PCB-regelingen zijn zo verschillend en ingewikkeld in wat je ermee 

kan, de tariefopbouw en aanvraagprocedures, dat het nauwelijks aan de burger 

is uit te leggen. In de oude opzet van de AWBZ krijgen de instellingen subsidie 

om zorg te leveren. Vanaf 2003 krijgt de verzekerde uitsluitsel welk deel van zijn 

zorgvraag voor een vergoeding uit de AWBZ in aanmerking komt. Daartoe is de 
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zorg ingedeeld in functies als verzorging, begeleiding en behandeling. Door mid

del van een indicatie wordt de individuele aanspraak vastgesteld en voorzien van 

een prijskaartje. Vervolgens kan de verzekerde gaan kiezen tussen een PGB of 

zorg in natura. Met een PGB krijgt de verzekerde dus een som geld in handen 

om zijn zorg zelf te regelen. Hoe groot de toename zal worden van het aantal 

budgethouders is moeilijk te schatten, maar dat met een eenvoudig PGB de 

100.000 binnen een paar jaar gepasseerd zal worden, behoort zeker tot de moge

lijkheden. 

Bovendien is er in 1995 voor gekozen dat iedere budgethouder een deel van zijn 

budget niet in eigen beheer heeft, maar verplicht moet onderbrengen bij een 

landelijke instelling. In de periode 1998-2002 is dat de Sociale Verzekeringsbank, 

die in opdracht van de budgethouder de betalingen verricht en controleert of de 

budgethouder zijn budget aan de geïndiceerde zorg uitgeeft. In de praktijk is 

deze manier van controle heel arbeidsintensief en tijdrovend. Iedere vertraging 

en elk foutje bij de verwerking heeft grote gevolgen voor een snelle en correcte 

uitbetaling aan hulpverleners waarmee de budgethouders een overeenkomst 

hebben afgesloten. In de afgelopen jaren zijn deze vertragingen breed uitgeme

ten in de pers. Begrijpelijk omdat in een modern land als Nederland het ontoe

laatbaar is dat mensen maanden op hun loon moeten wachten. Daarom zullen 

nieuwe budgethouders vanaf 2003 in beginsel hun budget op hun eigen girore

kening krijgen, zodat zij zelf de betalingen direct aan hun hulpverleners kunnen 

doen. Voor budgethouders die over het loon sociale premies en loonbelasting in 

moeten houden, zal er vanaf 2003 een landelijke organisatie worden aangewe

zen die hen hierbij kan helpen, tenminste als ze dat willen. Hiermee is tegelijk 

een kwetsbaar onderdeel van de nieuwe PGB-regeling in beeld gebracht. De vraag 

is hoeveel Nederlanders de mist ingaan als ze zelf de betalingen moeten gaan 

verrichten zonder dat ze daar ondersteuning bij kunnen krijgen. Bovendien zul

len alle budgethouders over de betalingen zelf verantwoording moeten gaan 

afleggen aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor is bij de wet aangewezen als de 

organisatie die gaat over de AWBZ, en dus ook het PGB. De functie van zorgkan

toor is ondergebracht bij een zorgverzekeraar. Nederland heeft nu 32 regio's met 

ieder een zorgkantoor voor alle AWBZ-verzekerden in die regio. 

Door de AWBZ-brede introductie van het PGB in de AWBZ neemt Nederland in 

de wereld een koppositie in als het gaat om vraagsturing in de zorg. Voor Per 

Saldo is er veel aangelegen om van het PGB een succes te maken. 

Zeven jaar ervaring met het PGB heeft duidelijk aan het licht gebracht waaraan 

daadwerkelijke vraagsturing vanuit de burger moet voldoen. Vraagsturing met 

stuurbekrachtiging voor de budgethouder is noodzakelijk. Daarom heeft Per 

Saldo samen met negen andere landelijke organisaties van patiënten, ouderen 
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op zorg is geïndi

ceerd, is feitelijk 
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en andere gebruikers van zorg de voorwaarden op een rij gezet waaraan de 

vraagsturing moet voldoen, wil het PGB echt tot een succes worden. 

Leven is meer dan zorg 

Voor de politiek is het van het grootste belang om in het oog te houden dat de 

glans van het PGB schuilt in het zelf vormgeven van het eigen leven. Wie met 

budgethouders praat, zal merken dat dit mensen zijn die plannen maken over 

wat ze willen doen en wie ze willen zijn. Zij willen maatschappelijke rollen op

pakken en carrière maken als moeder en vader, werknemer of kleine zelfstandi

ge, geliefde en echtgenoot, ja zelfs als politicus. Zij willen kunnen kiezen waar 

ze wonen, met wie ze optrekken, hoe ze reizen, uitgaan en op vakantie gaan. 

Het PGB biedt hen die mogelijkheid, maar daarmee is tegelijk ook duidelijk dat 

een PGB dat alleen op zorg is geïndiceerd feitelijk ontoereikend is. Per Saldo heeft 

dan ook als vereniging van budgethouders een uitgesproken visie: doorgaan op 

de weg naar een participatiebudget. Dat is een som geld waarmee een burger 

zijn beperkingen, vanwege ziekte, handicap, psychische stoornis of ouderdom, 

op alle levensterreinen zelf kan overbruggen om maatschappelijke rollen en 

functies uit te oefenen. Het PGB in de AWBZ is een eerste noodzakelijke stap in 

de richting, maar het budget moet uitgebreid worden met financiële mogelijk

heden om zelf de aanpassingen, hulpmiddelen en begeleiding te kunnen regelen 

in en buiten huis, voor werk en opleiding, mobiliteit en communicatie. 

De functies verblijf en behandeling kunnen vooralsnog nog niet met een PGB 

worden ingekocht. Vraagsturing op deze gebieden is daarmee op de lange baan 

terecht gekomen, sterker nog: er is zelfs een stap terug gedaan. In het PGB voor 

verstandelijk gehandicaptenzorg zat het wel en nu is het eruit. Voor veel ouders 

vervalt daarmee de mogelijkheid om te kiezen voor specifieke behandelingen. 

Een klein stapje in de goede richting is wel dat er bij de indicatie voor de AWBZ 

ook direct wordt meegenomen welke voorzieningen iemand wil gebruiken in 

het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. 

Een reële indicatiestelling 

Uitgangspunt bij de indicaties telling in de nieuwe AWBZ is dat een recht op zorg 

vastgesteld wordt op basis van functies en zorgzwaarte. Deze aanspraak wordt 

uitgedrukt in uren en zorgfuncties. De indicatiestelling gebeurt objectief, inte

graal en onafhankelijk. 

Cruciaal voor budgethouders is dat er in de indicatiestelling goed in beeld komt 

wat de vraag is die mensen hebben. Pas daarna komt aan de orde welk deel van 

de hulpvraag onder de verzekerde zorg valt. 

In de praktijk komt het vaak voor dat een indicatiesteller zich beperkt tot de ver-
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zekerde zorg en globaal de situatie van de zorgvrager bekijkt. Dat werkt onrecht

vaardigheid in de hand. Verzekerden die zich goed voorbereiden en hun hulp

vraag 'panklaar' aanleveren hebben meer kans op een groter budget, dan verze

kerden die dat niet kunnen. Opvallend is dat op het punt van de mantelzorgin

zet doorgaans wel zeer minutieus onderzoek plaats vindt. Menig verzekerde 

heeft daarbij de indruk dat een indicatiesteller meer bezig is om zoveel mogelijk 

mantelzorg te activeren, dan zich te richten op zijn zorgvraag. 

Voldoende budget 

Duidelijk is dat een budgethouder voldoende budget moet hebben om zijn zorg 

te kunnen in te passen in het leven dat hij wil leven. In de oude regelingen zaten 

duidelijke knelpunten voor budgethouders, die in de nieuwe AWBZ niet overtui

gend zijn weggenomen. Hulpverleners vragen een hoger loon in de avond, nacht 

en weekeinden. In de nieuwe AWBZ zijn daar geen toeslagen voor opgenomen en 

moet de budgethouder het maar zien te redden met het gemiddelde tarief. Ook 

de functie van logeeropvang moet worden ingekocht met een tarief voor begelei

ding, waarin overnachtingskosten niet zijn doorberekend. 

Een derde probleem is nieuw. In het budget zit geen toeslag om hulp in te kopen 

bij het regelen van de uitbetalingen en verantwoording. Weliswaar komt er voor 

budgethouders die werkgeverspremies moeten betalen en loonbelasting moeten 

inhouden een ondersteunende organisatie, maar alle anderen (geschat wordt 

80% van de budgethouders) moeten het zelf maar zien te regelen. Per Saldo ziet 

graag dat budgethouders de keuze kunnen maken wie hen hiermee helpt en dat 

zij geld in het budget hebben om deze ondersteuning in te kopen. Nu dit niet zo 

geregeld is, zien we ervan komen dat een grote groep AWBZ-verzekerden niet 

voor een PGB kan kiezen, waaronder ouderen die alleen staan en mensen met 

psychiatrische problemen, voor wie het een te riskante keuze gaat worden. 

Een vierde probleem is dat er van iedere budgethouder een eigen bijdrage geëist 

wordt. Het blijft een kwalijke zaak dat mensen die aangewezen zijn op de AWBZ 

een eigen bijdrage moeten betalen. Het gaat meestal alom mensen met een laag 

inkomen, waarvan dan nog eens een deel wordt afgehaald, omdat men bijzonde

re ziektekosten heeft. Het afWentelen van het beheersen van de uitgaven in de 

AWBZ op de schouders van deze mensen is in principe onterecht. Kies dan voor 

een premieverhoging, zodat iedere Nederlander meebetaalt. 

Bestedingsvrijheid van het budget 

De glans van het PGB is in grote mate afhankelijk van de bestedingsvrijheid van 

het budget. De verzekerde vindt hierin zijn keuzevrijheid. Hij is verantwoordelijk 

voor (de kwaliteit van) de ingekochte zorg en wie die levert. 
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In de nieuwe AWBZ krijgt het zorgkantoor de taak om te controleren ofhet bud

get wel aan verzekerde zorg is uitgegeven_ Wat ons betreft is deze beperkt tot 

een controle achteraf en komt het zorgkantoor alleen in uitgesproken gevallen 

van fraude in actie_ 

Praktische informatie voor verzel<erden 

Voor het welslagen van vraagsturing is een goede informatievoorziening aan ver

zekerden een absolute voorwaarde. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteunende in

formatie bij het kiezen voor een PGB of zorg in natura, om informatie over het 

werken met een PGB, maar ook om informatie over de kwaliteit van zorgaanbie

ders. Veel overheidsinformatie richt zich op een uitleg van de regeling, procedu

res en rechtspositie, maar mensen willen ook van andere budgethouders horen 

wat de voordelen zijn van het zelf regelen en wat er allemaal mee kan. 

Goede ondersteuning voor verzel<erden 

Keuzevrijheid en keuzemogelijkheden bieden aan verzekerden impliceert goede 

advisering en ondersteuning. Verzekerden moeten kunnen kiezen of ze van deze 

ondersteuning gebruik maken, het moet geen plicht zijn. De overheid moet 

investeren in een ondersteuningsstructuur in Nederland. Dat gebeurt nog veel te 

weinig. Een landelijke vereniging van budgethouders, zoals Per Saldo met 10.000 

leden, kan hierin veel betekenen. Zij is voor budgethouders bij uitstek de expert 

op het gebied van PGB en hoe je een leven kan leiden waarin de zorg het leven 

volgt, in plaats van het leven door de zorg wordt bepaald. Maar budgethouders 

willen ook ondersteuning in de buurt, hulp bij het vinden van goede hulpverle

ners, zeg maar een regionaal steunpunt waar budgethouders andere budgethou

ders kunnen ontmoeten en bijvoorbeeld overgaan tot gezamenlijk inkoop van 

zorg en het uitwisselen van ervaringen. Nu is dat er veel te weinig, waardoor het 

PGB voor veel verzekerden een individuele aangelegenheid is. Vraagsturing 

vraagt stuurbekrachtiging. 

Drs. F.G.E.M. van der Pas, beleidsmedewerker Per Saldo, vereniging van budgethouders. 
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Herstel van horizontale 

hechting 
MR. W.D. VAN LEEUWEN" 

Maatschappelijke ondernemingen werken al sinds heel lang op het terrein 

van wonen, onderwijs en zorg. Bij de oprichting is vaak gekozen voor de ver

enigingsvorm. Gaandeweg zijn de organisaties ingekapseld in overheidsregel

geving, totdat daarin vanaf de jaren tachtig een kentering kwam. De vraag 

naar de legitimiteit van de maatschappelijke onderneming kwam daarmee op 

de agenda. Stichtingen met eenhoofdige directies, een via coöptatie samenge

stelde raad van toezicht en een gebrekkige band met de samenleving, zijn 

daarbij trefwoorden. Van Leeuwen, voorzitter van Aedes, vereniging van wo

ningcorporaties en voorzitter van een raad van toezicht in de thuiszorg, 

schetst in het onderstaande artikel een weg van maatschappelijke inbedding: 

een overheid die daadwerkelijk loslaat, waardering voor de eigen plek van 

ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling als derde weg tussen 

staat en commercie, afnemer en klanten die via hun eigen organisaties hun 

belangen kunnen behartigen, en een wettelijke verankering van een statutair 

(advies)orgaan van de stichting die kan adviseren en de inbedding van de 

stichting in de samenleving bewaakt. 

Nederland kent een lange traditie van maatschappelijke ondernemingen die 

zonder winstoogmerk op terreinen als zorg, wonen en onderwijs kwaliteit toe

voegen aan de samenleving. Omdat ze niet alleen bezig zijn met verrichtingen, 

huizen en diploma's, maar vooral gericht zijn op zaken als welbevinden, maat

schappelijke cohesie, regionale economie. Ze willen niet alleen afgerekend wor

den op kwantiteit, aantallen diploma's bijvoorbeeld ('output'), maar op kwaliteit, 

op de toegevoegde waarde aan leven en samenleven ('outcome'). Omdat ze mid

den in de samenleving op deze belangrijke terreinen actief zijn, is de vraag naar 

de mogelijkheden om het beleid van maatschappelijke ondernemingen te beïn

vloeden en de noodzaak voor maatschappelijke ondernemingen om verantwoor

ding afte leggen over hun beleid, en de resultaten daarvan, van alle tijden. 

Daarom hebben de maatschappelijke ondernemingen op enigerlei wijze een ver

wevenheid met de samenleving, zijn ze in de samenleving gehecht. De particu

liere initiatiefnemers van die maatschappelijke ondernemingen kozen bij de op

richting veelal voor de verenigingsvorm. Zo groeide een wederkerige betrokken

heid vanuit die samenleving met de besturing van de maatschappelijke onderne

ming. In de naoorlogse periode is die betrokkenheid vanuit de samenleving ge-
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Het geeft aan hoe

zeer de private 

maatschappelijke 

ondernemingen 

verstatelijl<t waren.' 

koppeld aan financieringsstromen in sectoren als wonen, zorg en onderwijs en 

steeds meer ingevuld door de overheid. Daarmee werd horizontale hechting ver

vangen door verticale betrokkenheid. Dat proces is in CDA-kringen vaak gekwali

ficeerd als "de oneigenlijke verstatelijking van het maatschappelijk 

middenveld" .' 

De laatste vijftien jaar trekt de overheid zich stukje bij beetje terug. In de volks

huisvesting ging dat onder staatssecretaris Heerma snel.' In het onderwijs gaat 

het met horten en stoten en in de zorg komt de overheid maar moeizaam uit de 

startblokken. Maar de terugtred van de overheid ten gunste van keuzevrijheid 

van de burger en ruimte voor maatschappelijke ondernemingen om keuzemoge

lijkheden voor burgers te verruimen, is een onomkeerbaar proces. Dat proces 

van de terugtredende overheid wordt overigens door de overheid zelf ten onrech

te 'verzelfstandiging' genoemd. Het geeft aan hoezeer de private maatschappelij

ke ondernemingen verstatelijkt waren. Overheidsdiensten kunnen verzelfstan

digd worden (zoals de studiefinanciering) en overheidsbedrijven kunnen gepriva· 

tiseerd worden (zoals onder Dales de gemeentelijke woningbedrijven werden 

geprivatiseerd, en ook woningcorporaties werden). In sectoren als wonen, zorg 

en onderwijs trekt de overheid zich terug en ontstaat ruimte voor herstel van 

horizontale hechting. 

In dit artikel doe ik een poging dat herstel te zoeken in vernieuwing van de 

maatschappelijke inbedding en hechting en niet in een revitalisering van het 

middenveld. Daarbij beperk ik me tot de sectoren wonen, zorg en onderwijs. 

Niet vanwege de actualiteit van de inhoudelijke vraagstukken op die terreinen, 

maar omdat in die sectoren het vraagstuk van hechting hoog op de agenda staat. 

Dat blijkt uit de (externe) adviezen over 'good governancc' die in opdracht van de 

brancheorganisaties op die terreinen zijn uitgebracht, en de binnen die bran· 

cheorganisaties ingevoerde gedragsregels. Vanuit mijn dagelijkse betrokkenheid 

zal ik een enkele keer inzoomen op de ontwikkelingen bij de wo-ningcorpora

ties. Dit artikel is geschreven om geïnteresseerden, 'stakeholders' (belanghouders) 

en maatschappelijke ondernemingen, uit te nodigen om mee te denken en uit te 

dagen het debat met elkaar te voeren. 

Geen vanzelfsprekend herstel 

Maatschappelijke inbedding en hechting waren decennia lang vanzelfsprekend 

geregeld. De meeste maatschappelijke ondernemingen hadden de verenigings

vorm (schoolvereniging, kruisvereniging, woningbouwvereniging), hun leden, 

besturen en medewerkers kwamen uit de eigen zuil en het eigen vermogen werd 

binnen die zuil opgebracht. 
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\Iaatschappelijl<e 

ondernemingen 

lUllen voor hun 

legitimiteit aan 

hogere eisen moe

ten voldoen dan 

commercieel gedre

ren ondernemin-

~en 

Met de ontzuiling viel de vanzelfsprekendheid van het maatschappelijke draag- " 

vlak voor de inhoud weg. En met de professionalisering van bestuur en omzet

ting van verenigingen in stichtingen viel de vertaktheid van de inbedding weg. 

Nog los van de met de verenigingsvorm verdwenen ledenvergadering is het aan

tal burgers dat zonder dienstverband bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt 

voor het werk en de beleidskeuzen van de maatschappelijke onderneming fors 

gedaald.' 

De voorsprong van de corporaties in het proces van de terugtredende overheid 

leidt tot kritische reflecties in de literatuur. Die reflecties gelden op enig mo

ment mutatis mutandis voor zorgaanbieders en scholen. In het SCP-rapport Noch 

markt, noch staat hebben Hupe en Meijs weinig woorden nodig voor hun conclu

sie dat woningcorporaties als gevolg van deze ontwikkelingen "hun band met de 

samenleving deels verloren hebben". Verderop stellen zij: "nieuwe vormen van 

paternalisme doen zich voor, bijvoorbeeld in de vorm van managers ... die zon

der invloed van externe partijen beleid maken"'. lelle van der Meer en Marcel 

Ham concluderen in De verplaatsing van de democratie, in het hoofdstuk met de 

veelzeggende titel 'Corporaties, van toegelaten, naar losgeslagen?': "De eindcon

clusie is dus niet optimistisch en niet pessimistisch: de sociale prestaties van de 

corporaties zij n relatief hoog, en om te zorgen dat die zo hoog blijven zou de 

grote machtspositie van de corporaties moeten worden ingeperkt door meer te

genmacht te organiseren, door meer verplichtingen tot openheid en het afleg

gen van publieke rekenschap in te bouwen, door duidelijker doelen te stellen en 

de corporaties hierop ook af te rekenen."" 

De vraag naar legitimatie van beleid van maatschappelijke ondernemingen 

klinkt steeds luider. Daarbij wordt verwezen naar stichtingen met een eenhoof

dig bestuur/directie en een via coöptatie samengestelde raad van toezicht. Als 

zo'n stichting dan ook nog een groot eigen vermogen heeft, wordt de vraag ge

steld van wie die stichting eigenlijk is. Maatschappelijke ondernemingen zullen 

voor hun legitimiteit aan hogere eisen moeten voldoen dan commercieel gedre

ven ondernemingen. Beide ondernemingen bestaan bij de gratie van hun afne

mers, die bovendien keuzevrijheid hebben (of krijgen). Beide ondernemingen 

opereren dus op een markt. De samenleving vertrouwt de realisatie van maat

schappelijke doelen op het terrein van onderwijs, zorg en wonen aan maatschap

pelijke ondernemingen toe. Als private rechtspersonen hebben ze zich op enige 

wijze verbonden met de overheid en leveren belangrijke prestaties in het maat

schappelijk belang. 

Ik ga niet inhoudelijk in op de vorm waarin die verbinding gestalte krijgt. Die 

loopt van erkenning en toelating naar eenvoudige contractuele relaties (transac

tiestelsel) en combinaties daarvan. In alle gevallen is er sprake van een vorm van 
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overheidstoezicht op het naleven van de maatschappelijke doelstelling. In alle 

gevallen is er tevens sprake van een zoeken naar legitimatie voor beleidskeuzen, 

het verlangen naar transparante vormen van rekenschap over de geleverde pres

taties (effectiviteit) en de vraag naar doelmatigheid (efficiency). 

Woningcorporaties kiezen positie 

De woningcorporaties hebben hun keuze voor het maatschappelijk ondernemer

schap in hun Manifest woningcorporaties 2000 herbevestigd.(' In het verband van 

hun branchevereniging, Aedes vereniging van woningcorporaties, hebben zij zich 

vervolgens gebonden aan de AedesCode', een set gedragsregels waarop zij door 

belanghouders' aanspreekbaar zijn. Daarin is vastgelegd dat voor de leden van 

Aedes hun positie als maatschappelijke onderneming tenminste inhoudt dat zij 

in dialoog met belanghouders hun beleid tot stand brengen, met het doel hun 

maatschappelijke verankering te versterken. Tevens is vastgelegd dat de leden 

van Aedes zich op een geobjectiveerde wijze over de maatschappelijke prestaties 

in hun jaarverslag verantwoorden. 

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de stelling betrokken dat corporaties, maar 

de redenering geldt voor iedere maatschappelijke onderneming, uit hun aard 

niet doelmatig werken en heeft drie richtingen aangegeven waarlangs de doel

matigheid gegarandeerd kan worden: onder toezichtstelling van de corporaties 

door de overheid, de corporaties onder volledige marktwerking brengen (com

mercieel gaan) of doelmatigheid bevorderen door als alternatief voor marktwer

king en concurrentie bij de corporaties onderlinge benchmarking en maatstafcon

currentie te introduceren. De eerste optie leidt mijns inziens tot recentralisatie 

en bureaucratisering, de tweede optie leidt tot commercialisering. Inherent aan 

de keuze voor de maatschappelijke onderneming, ben ik van oordeel dat het 

gezocht moet worden in benchmarking.' De corporaties hadden op het terrein van 

benchmarking en beleidsverantwoording overigens al initiatieven genomen.") 11 

Het CPB geeft gas, maar geeft geen aanleiding een nieuwe richting in te slaan. 

Voor wat betreft de vraag naar inbedding en hechting heeft een aantal corpora

ties gekozen om de dialoog met belanghouders in een gestructureerde vorm on

der te brengen. Aedes en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heb

ben onderzoek laten doen naar de vormen en de opgedane ervaring." De on-der

zoekers hebben drie basisvormen onderscheiden: de verenigingsvorm, een in

tern geïnstitutionaliseerde vorm en een bewust onderdeel van het bedrijfspro

ces. De verenigingsvorm hoeft geen nadere toelichting. Ondernemingen die in

bedding positioneren als onderdeel van het bedrijfsproces kiezen voor de voort

durende dialoog op alle niveaus; een van die ondernemingen heeft als motto: 
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'wij ontmoeten elkaar in de wijk'. Bij de geïnstitutionaliseerde vorm is er een 

'platform' waarin een aantal mensen op titel van kennis, betrokkenheid of be

langhouder bij beleidsvragen als klankbord voor het bestuur/de directie functio

neert. Soms is dat statutair verankerd. 

Burger: belanghouder of consument? 

In de zoektocht naar inbedding is ook de omgekeerde vraag naar legitimatie aan 

de orde. Wie of welke organisatie is belanghouder van de maatschappelijke on

derneming? Wie is gelegitimeerd om invulling te geven aan de inbedding? 

Staat het reguliere overleg met een huurdersorganisatie, een cliëntenraad, ete. 

borg voor de maatschappelijke inbedding? Of zijn het georganiseerde burgers 

die geen direct eigen belang hebben bij het werk van de onderneming en op per

soonlijke titel of op voordracht van andere maatschappelijke instellingen de rol 

van klankbord op maatschappelijke kwesties inhoud geven? De antwoorden ver

schillen. 

De door Zorgverzekeraars Nederland ingestelde Commissie Health Insurance Gaver

nance, onder voorzitterschap van prof. mr. Jaap Glasz, heeft gekozen voor een 

combinatie van het belang van de verzekerde zelf en van het maatschappelijk 

belang. De argumentatie voor de combinatie is dat op die wijze stapeling van 

overlegcircuits en 'bestuurlijke drukte' wordt voorkomen." 

Ik ben geen voorstander van die koppeling. Afnemers, klanten, moeten in de ge

legenheid zijn om het door hen gedefinieerde belang eenduidig te accentueren. 

De huurder moet via zijn huurderorganisatie, de eigen woningbezitter moet via 

de Vereniging Eigen Huis, de ouder moet via de oudervereniging en de patiënt 

via de patiëntenbelangenvereniging een volstrekt legitiem eigen belang kunnen 

behartigen. En burgers die voor een deelbelang in de samenleving staan, moeten 

dat deelbelang kunnen accentueren zonder onderworpen te worden aan meer

voudige belangenafweging. De 'Vereniging das en boom' moet zich tegen de 

bouw op een bepaalde locatie kunnen verzetten zoals de 'Vereniging voor be

scherming van het ongeboren kind' zich verzet tegen de abortusboot. 

In de rol van georganiseerd burgerschap binnen de maatschappelijke onderne

ming, in bijvoorbeeld een adviesraad, kunnen mensen vraagstukken van alge

meen belang en zaken die op lange termijn spelen bespreken, contraire belan

gen wegen en aanbevelingen doen over beleidsprioriteiten. Dat zijn ook de vraag

stukken die kenmerkend zijn voor beleidskeuzen van maatschappelijke onderne

mingen en die commercieel gedreven ondernemingen niet kennen." 

Vormvrij, maar niet vrijblijvend 

Herstel van horizontale hechting kan naar mijn mening niet zonder een geïnsti-

145 

-z 
'" '" el 
el 

Z 
Cl 



146 

'Op de vraag of de 

adviesraad wette

lijl< geregeld moet 

worden, lijkt haast 

een taboe te rus-

ten.' 

tutionaliseerde vorm van inbedding. Een maatschappelijke onderneming zonder 

inbedding en hechting in de samenleving is naar mijn oordeel een contradictio in 

terminis. Daarmee ligt de keuze voor een statutaire verankering nogal voor de 

hand. 

Zowel de conclusies uit het rapport van de Stuurgroep Experimenten Volkshuis

vesting als de aanbevelingen uit Health Insurance Governance bevestigen dat het 

gewenst is om de wijze waarop de dialoog en hechting met de buitenwereld 

wordt ingericht, vast te leggen c.q. te verankeren in de statuten. 1
' Vragen die dan 

nog beantwoord moeten worden zijn: is de adviesraad een orgaan van de rechts

persoon, moeten er wettelijke regels gelden voor de instelling van een adviesraad 

en zo ja, wat is dan het karakter van die regels? 

Orgaan? 

Of de adviesraad een eigenstandig orgaan van de rechtspersoon moet zijn of dat 

het een aan het bestuursorgaan gekoppelde adviesraad is, lijkt een precair on

derwerp. De aanbevelingen van Health Insurance Governance laten dit in het mid

den. 

Naar mijn mening past hier geen terughoudendheid. Bij rechtuit redeneren in 

termen van 'noch markt, noch staat', moet de maatschappelijke onderneming ook 

voor de maatschappelijke inbedding een eigen vorm vinden die kwalitatief te 

vergelijken is met de inbedding van overheidsdiensten ofvennootschappen. 16 Als 

de bestuurlijk verantwoordelijken voor overheidsdiensten uiteindelijk verant

woording afleggen aan democratisch gekozen volksvertegenwoordigers (raad, 

staten of kamer), als bestuur/directie en commissarissen zich verantwoorden ten 

overstaan van de algemene vergadering van aandeelhouders, als we bedenken 

dat de maatschappelijke ondernemingen toen ze nog veelal vereniging waren 

verantwoording aflegden aan de algemene ledenvergadering, dan is het niet 

zo'n ingewikkeld denkproces om uit te komen op een statutair orgaan van de 

stichting. In de statuten wordt in ieder geval vastgelegd wat de positie van de 

adviesraad is, welke bevoegdheden eraan zijn toegekend en hoe de relatie met 

bestuur/de directie en de raad van toezicht is ingericht. 

Wettelijl<e regels? 

Op de vraag of de adviesraad wettelijk geregeld moet worden, lijkt haast een ta

boe te rusten. Zowel Glasz (Health Insurance Governance) als Bontje (directeur Zorg

verzekeraars Nederland) voelt niet voor een verplichte instelling van een advies

raad. Volgens Bontje "zou dat weer een extra echelon betekenen". Dat lijkt mij 

meer een constatering dan een afdoend argument. Glasz verwacht dat de meeste 

zorgverzekeraars zo'n raad wel invoeren 'omdat ze er een concurrentievoordeel 
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mee kunnen behalen'." Ik zou voor het debat die keuze het etiket 'vrijblijvend' 

willen geven en pleiten voor een wettelijke status. Allereerst kan er geen vrijblij

vende adviesraad zijn, omdat er bij maatschappelijke ondernemingen door over

heidsregulering en -planning vaak sprake is van afhankelijkheidsrelaties met 

klanten en belanghouders (schaarste, wachtlijsten, machtsposities). Het concur

rentievoordeel waarop Glasz hoopt, is er niet. En die concurrentiedrijfVeer komt 

er ook niet, want marktwerking is op deze terreinen per definitie imperfect, 

omdat afwegingen gemaakt moeten worden tussen individueel belang en alge

meen maatschappelijke waarden en de daarbij te betalen prijs respectievelijk 

aan te wijzen kostendrager. 

Aard van de regeling 

Bij wettelijke regels wordt teveel gedacht en gewerkt vanuit een streven naar 

uniformiteit. Dat leidt dan tot gedetailleerde regels voor operationele kwesties 

waarbij de ministeries allemaal eigen keuzen maken. Zulke regels staan mij in 

dit verband absoluut niet voor ogen. De regels die mij voor ogen staan, moeten 

waarborgen dat er sprake is van maatschappelijke inbedding, niet bepalen in 

welke vorm en op welke wijze dat moet gebeuren. Ik kies dan eerder voor een 

algemene regeling in het rechtspersonenrecht dan voor sectorale regelingen. Ik 

ga hier niet in op de vraag of er een aanpassing van de stichtingsvorm moet ko

men voor stichtingen waarin een maatschappelijke onderneming wordt gedre

ven of dat er een maatschappelijke vennootschap ontwikkeld kan worden. Als de 

in dit artikel gekozen richting draagvlak blijkt te krijgen, denk ik graag mee 

over de uitwerking. 

De wijze waarop de organen binnen de rechtspersoon hun interactie vormgeven, 

dient aan de maatschappelijke onderneming en haar belanghouders zelf te wor

den overgelaten. Als de organen binnen de rechtspersoon zo werken dat de be

langhouders en de samenleving tevreden zijn over de uitkomsten van dat proces, 

is er vanuit het subsidiariteitsbeginsel of, met een knipoog naar de nieuwe pre

mier, in de leer van de soevereiniteit in eigen kring, waarop het maatschappelijk 

ondernemerschap toch bij uitstek te funderen is, geen legitimatie voor de over

heid om te interveniëren. De overheid kan volstaan met aanvullende eisen aan 

rechtspersonen en proceswaarborgen. 

In dit verband bevat het strategisch akkoord van CDA, WD en LPF een veelbelo

vend perspectief. In de Uitgangspunten en oriëntaties luidt het: "Terugtred van 

de overheid zonder de bereidheid om echt los te laten ( ... ) hebben tot een fijnma

zig net van gedetailleerde regels en bureaucratische processen geleid. Het is 

opgezet om regelmaat te bieden en maatschappelijke belangen te waarborgen, 

147 

-z 
'" '" o 

'" z 
Cl 



'Ik ben voorstander 

van een eigen ver

antwoording van 

de raden van toe

zicht in het jaarver

slag van de maat

schappelijke onder

neming.' 

maar het resultaat is vaak averechts en leidt tot ( ... l groeiende ergernis bij bur

gers en instellingen. De vrijheid van de burger en instellingen om zelf te kiezen, 

om naar eigen inzicht antwoorden te vinden en om samen met anderen proble

men of knelpunten op te lossen, zal moeten worden hersteld." In operationele 

zin zullen ministeries dus moeten stoppen met beleid en regelgeving inzake de 

bedrijfsvoering van maatschappelijke ondernemingen. 

Proceswaarborgen 

Om het debat een slag te concretiseren, denk ik aan de volgende proceswaarbor

gen. Maatschappelijke ondernemingen die een arrangement van welke aard ook 

met de overheid hebben of willen aangaan zouden aan die maatschappelijke 

waarborgen moeten voldoen: 

- De stichting regelt in de statuten de instelling van een adviesraad; 

- De adviesraad bestaat uit personen op voordracht van maatschappelijke instel-

lingen die als belanghouder worden aangemerkt; 

- De adviesraad kan verder bestaan uit leden die op basis van een van de doelstel

ling afgeleide profielschets in een open werving worden geselecteerd; 

- In de statuten wordt de bevoegdheid van de adviesraad geregeld; daarbij heeft 

de adviesraad in ieder geval het recht om het bestuur gevraagd en ongevraagd 

over maatschappelijke kwesties betreffende de statutaire doelstelling van de 

stichting te adviseren; 

- In een reglement worden de onderlinge verhoudingen tussen de organen 

bestuur, raad van toezicht en adviesraad vastgelegd, waarbij de adviesraad in 

ieder geval de taak krijgt de continuïteit van de maatschappelijke inbedding en 

hechting van de stichting te bewaken; 

- In een reglement wordt vastgelegd wie belanghouder worden en op welke wijze 

de adviesraad de dialoog met de belanghouders inricht; 

- In de statuten wordt vastgelegd hoe de adviesraad zich verantwoordt, waarbij 

de adviesraad in ieder geval jaarlijks in de jaarstukken van de stichting een ver

antwoording opneemt waarin zij in ieder geval ingaat op de legitimiteit van de 

adviesraad zelf en de uitgebrachte adviezen. 

In een netwerk van voorzitters en directies van brancheorganisaties van maat

schappelijke ondernemingen op de terreinen wonen, zorg en onderwijs wordt 

dit debat voluit gevoerd en komen vragen aan de orde zoals de vraag of een der

gelijke adviesraad een bevoegdheid zou moeten hebben ingeval het bestuur stel

selmatig de adviezen negeert en de raad van toezicht daarop niet intervenieert. 

Bij de zorgverzekeraars kan de adviesraad terecht bij de raad van toezicht." De 

Commissie Health Care Gavernanee vindt dat belanghouders het recht zouden 
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moeten hebben om, naar analogie van de Ondernemingskamer, een voorziening 

voor het interne toezicht in te roepen om de maatschappelijke functie te waar

borgen.]') 

Ik ben voorstander van een eigen verantwoording van de raden van toezicht in 

het jaarverslag van de maatschappelijke onderneming. Ik kan me goed voorstel

len dat de adviesraad die verantwoording bespreekt. Het lijkt me hoe dan ook ge

wenst dat er bij maatschappelijke ondernemingen die de stichtingsvorm hebben, 

net zoals bij maatschappelijke ondernemingen die in een vereniging of vennoot

schap worden uitgeoefend, en net zoals in alle organisaties van welke aard ook, 

een derde verantwoordingsniveau komt. En nogmaals: laat het aan de onderne

ming en zijn belanghouders over hoe dat derde niveau wordt vormgegeven. 

Langs deze weg wordt een aantal dilemma's opgelost die beschreven worden 

door Van der Meer en Ham in De verplaatsing van de democratie. lI
) De door mij 

beschreven belangenafWeging in het kader van de statutaire doelstelling, en de 

eigen verantwoording van de adviesraad over zijn legitimiteit, komt ook in de 

buurt van de maatschappelijke democratie zoals door Frissen beschreven." Het 

voert in dit artikel te ver om daar diep op in te gaan, maar de gedachten over de 

verplaatsing van de democratie, en het koppelen van een adviesraad aan maat

schappelijke ondernemingen, lijkt me een mooi thema voor een gezamenlijk 

symposium van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en De Balie. 

Tenslotte 

De maatschappelijke onderneming zit in de lift. De waarde die deze vorm van 

ondernemen zonder winstoogmerk voor de samenleving heeft, krijgt weer 

erkenning. Aedes heeft een imago-onderzoek naar de woningcorporaties laten 

doen. Daaruit bleek dat de burger de corporaties ziet als lokale partner in het 

werken aan een goed woon- en leefklimaat." De overheid zou er goed aan doen 

om in de verkiezingsuitslag ook de vraag te lezen naar herkenbare betrokken

heid bij zaken die dagelijks van belang zijn. Als het aan de burger ligt, wint loka

le inbedding het van centrale organisatie. 

In Nederland zijn we 'kampioen' maatschappelijk ondernemen." De adepten van 

het adagium 'staat of markt' verwijzen graag naar Brussel om de onhoudbaar

heid van het concept van de maatschappelijke onderneming te voorspellen. 

Maar de maatschappelijke onderneming sluit een 'level playingfield' niet uit. Net 

zo min als het maken van winst. De maatschappelijke onderneming heeft een 

statutair verankerde maatschappelijke functie en een zelfgekozen duurzame 

relatie met de overheid om naar vermogen en met inzet van de winst maat

schappelijk nuttige prestaties te leveren in het algemeen belang. De overheid en 

de samenleving zijn gebaat bij goed functionerende maatschappelijke onderne-
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mingen. Dat wisten ook de premiers Blair, Kok, Schräder en Persson: 

"Maatschappelijke organisaties vormen een buffer tegen een betuttelende over

heid en tegen de ongebreidelde macht van de markt"." Wat er aan hun derde 

weg ontbreekt, is het vermogen om los te laten en vertrouwen te geven aan 

maatschappelijke organisaties en een geëmancipeerde samenleving. De maat

schappelijke organisaties in Nederland gaan het kabinet-Balkenende houden aan 

de uitgangspunten en oriëntaties in het Strategisch Akkoord. 

Mr WD. van Leeuwen is voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties en voorzit

ter van een raad van toezicht in de thuiszorg. 

Noten 

1. "Met dank aan de Aedes werkgroep 'Proceswaarborgen maatschappelijke 

inbedding'." 

2. Bijvoorbeeld door Kees Klop. 

In de wereld van de corporaties is de volgende ruwe schatting te maken. 

3. Vijftien jaar geleden waren er 1200 corporaties waarin naar schatting 20.000 

mensen bestuurlijk betrokken waren bij het werk van de corporaties zonder 

dat ze een dienstverband hadden. Op dit moment zijn dat er naar schatting 

4000 bij iets meer dan 600 corporaties (300 corporaties met een bestuurder 

en een Raad van Toezicht van 5 mensen; de andere 300 met ca. 10 bestuur

lijk actieven). 

Sociaal en Cultureel Planbureau (Den Haag, maart 2001) pg. 110. 

4. lelle van der Meer en Marcel Ham, De verplaatsing van de democratie, hoofd-

5. stuk 2 (De Balie, 2001) 

Manifest Woningcorporaties 2000, www.aedesnet.nl 

6. AedesCode, Aedes vereniging van woningcorporaties (Hilversum, april 2002) 

7. Het gangbare woord 'stakeholder' is hier parallel aan de vertaling van 'share-

8. holder' naar aandeelhouder, vertaald in 'belanghouder' . 

CPB, Woningcorporaties: prikkels voor effectiviteit en efficiency (Den Haag, mei 

9. 2002) 

In de corporatiewereld zijn recent twee van de corporaties en hun bran-

10. cheorganisatie onafhankelijk gepositioneerde stichtingen actief om de 

benchmark te professionaliseren, de 'Aedex', respectievelijk een visitatiestel

sel voor de maatschappelijke performance van corporaties te introduceren, 

'Raeflex'. 
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11. Zie voor het debat in de corporatiewereld ook Economisch Statistische Berichten, 

'Toekomst van de woningcorporaties (Rotterdam, 30 mei 2002). 

12. De corporatie en haar maatschappelijke omgeving (Rotterdam, april 2002). 

E-mail order@sev.nl 

13. Zorgverzekeraars Nederland, Health Insurance Governance; Aanbevelingen voor 

goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording door zorgverzekeraars (Zeist, 

mei 2002) 

14. Van der Lans en Zouridis onderscheiden die rollen op vergelijkbare wijze en 

accentueren de rol van de burger: "Die rol moet niet in de eerste plaats ge

definieerd worden in individueel-economische profijttermen, maar in so

ciaal-culturele termen. Het criterium moet niet zijn of de burger zelf vol

doende aan zijn trekken komt, maar of de sector naar het oordeel van de 

burgers in maatschappelijke zin ook bijdraagt aan kwaliteit en rechtvaardig

heid, en of zij op een zorgvuldige en respectvolle wij ze kan omgaan met 

waarden als afhankelijkheid, vertrouwen en kwetsbaarheid." Naar ik aan

neem, mag ik de schaal van de (publieke) sector in dit citaat vervangen door 

het niveau van de maatschappelijke onderneming. 

Jos van der Lans en Stavros Zouridis, 'Eisende consumenten of mondige bur

gers?'. In: SCP, Particulier initiatief en publiek belang; Beschouwingen over de aard 

en toekomst van de Nederlandse non-profit sector (Den Haag, maart 2002) 

15. Daarin gaat Health Insurance Governance verder dan vergelijkbare documenten 

in de zorg. De Commissie Health Care Governance onder leiding van prof. dr. 

P.L. Meurs stelt wel dat de maatschappelijke legitimatie mede tot stand komt 

"door het laten beïnvloeden van beleid door belanghebbenden", maar denkt 

daarbij aan lichte vormen zoals discussiefora en participatie. Commissie 

Health Care Governance, november 1999. Ook het recente Zorghandvest voor zie

kenhuizen laat in het midden hoe ze de op zich waardevolle Code-bepaling 

acht uitwerken, die luidt: "Ziekenhuizen hanteren openbaar gemaakte nor

men voor goed bestuur ( ... ), stellen zich toetsbaar op ten opzichte van hun 

maatschappelijke omgeving. Bij de vaststelling van beleid houdt het zieken

huis, waar dit beleid hen althans rechtstreeks regardeert, rekening met de 

opvattingen van patiënten en andere stakeholders." NVZ vereniging van zieken

huizen, Utrecht, 2002. 

16. Corporaties spiegelen zich bij vraagstukken van governance aan de struc

tuurvennootschappen. Zie Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties (Com

missie Glasz); Aedes vereniging van woningcorporaties, Hilversum, 1998. 

17. Het Financiee!e Dagblad, 9 juli 2002 

18. Commissie Health Insurance Governance; zb; p. 28. 

19. Commissie Corpora te Health Governance; zb; aanbeveling 22. 
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20. Jelle van der Meer en Marcel Ham, De verplaatsing van de democratie, 
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Vraagsturing, maatschappelijl< 

ondernemerschap, en 

woonbeleid 
PROF DR. IR. J. VAN DER SCHAAR 

Volgens Jan van der Schaar kan vraagsturing inzake de woningvoorziening en 

het woonbeleid niet zonder (slimme vormen van) aanbodregulering. Imper· 

fecte marktwerking en ongewenste maatschappelijke effecten van vraagstu

ring maken dat noodzakelijk. Het beleid in deze sector was en is dan ook in 

hoge mate aanbodgericht. Van der Schaar plaatst in zijn bedrage de ontwikke

lingen in het woonbeleid in historisch perspectief. Ook gaat hij daarbij in op 

de rol van de woningcorporaties. Hij is niet optimistisch over de houdbaar

heid van wat hij de spagaathouding boven de 'derde weg' van het maatschap

pelijk ondernemerschap noemt. Binnen het geldende non-profltregime zijn te 

weinig garanties om te kunnen komen tot een doelmatige, doeltreffende en 

legitieme besteding van het groeiende corporatievermogen. In het verlengde 

hiervan schetst Van der Schaar drie mogelijke wegen voor de toekomst. Een 

mogelijke weg daarbij is dat de corporaties zelfvraagsturing inzetten als 

offensieve strategie. Maar of zij hierin slagen moet worden afgewacht. 

Overwegingen vooraf 

Vraagsturing is een term met een hoog metaforisch gehalte. In theorie is er op 

vrij functionerende markten onder specifieke condities sprake van consumen

tensoevereiniteit, van vraagsturing dus. Bij het leveren van collectieve voorzie

ningen door de overheid is dat per definitie niet het geval. Maar dat is slechts 

een klein deel van overheidszorg, die immers op een breed front de taak op zich 

heeft genomen te borgen dat in de levering van individuele producten of dien

sten de burger goed wordt bediend. Vraagsturing duidt dan op het streven naar 

zodanige hervormingen in verzorgingsarrangementen dat de burger krijgt wat 

hij of zij vraagt. Omdat er echter in dergelijke arrangementen een vorm van col

lectieve financiering bestaat, anders is het geen verzorgingsarrangement meer, 

is er geen directe band tussen gebruik en betalen. Dus kan er nooit een volledige 

vraagsturing bestaan. Er zal altijd sprake zijn van rantsoenering op grond van 

een maatschappelijk erkende behoefte. De indicatiestelling bij de zorg is daar 

een prachtig voorbeeld van. Ook dan is de metafoor van vraagsturing nog wel 

toepasbaar. Vraagsturing kan dan als een techniek worden opgevat die burgers, 

voorzover hun behoefte is erkend, de mogelijkheid verschaft om als het ware de 
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bodsregulering, zij 

het op een slimme

re manier dan we 

voorheen deden.' 

opdrachtgever te zijn voor de levering van het goed of de dienst. Het instrument 

is daarbij het persoonlijke budget, of de individuele subsidie. Dat instrument is 

belangrijk, maar onvoldoende. Want kenmerkend voor de vele verzorgingsarran

gementen is een monopolie, of in ieder geval ten opzichte van de vrager een ster

ke machtspositie van de aanbieders ervan. Dus zijn ook institutionele verande

ringen nodig, die er toe leiden dat er bij de levering van voorzieningen ook 

(quasi-)markten ontstaan. Omdat degene die betaalt voor de diensten vaak afhan

kelijk is van de professional die de diensten verleent, zijn ook andere technieken 

van sturing nodig. Beroepsethiek en gedragscodes, sociale controle door visita

tie, prestatievergelijking door benchmarking. Vraagsturing veronderstelt dus aan

bodregulering, zij het op een slimmere manier dan we voorheen deden. 

In die aanbodsturing komt niet alleen de overheidsorganisatie in het geding 

door verzelfstandiging van uitvoerende taken en verzakelijking van de verhou

dingen tussen organisatiedelen door introductie van contractvormen. Onderdeel 

van de verzorgingsarrangementen is ook het vrij ver verstatelijkte particulier ini

tiatief, dat in het verleden na erkenning van overheidswege veel van de dienst

verlening op zich nam en die niet zozeer uit donaties en eigen bijdragen, maar 

uit de collectieve middelen financierde. Het streven naar meer marktwerking 

leidt hier tot een scheiding van beleid en uitvoering, tot een stimulans voor 

bedrijfsmatiger dienstverlening, van een overgang van input- naar outputfinancie

ring en het hanteren van rekenprijzen per eenheid product. Dit kan gepaard 

gaan met beprijzing en betaling van (een deel van) de kosten door de consument 

in combinatie met financiële ondersteuning van de vraagzijde door de overheid. 

Met deze verschuiving van geldstromen zou een sterkere oriëntatie op de vraag 

of behoefte van de burger worden bevorderd. Maar de vraag hoe ver daarmee te 

gaan, is moeilijk te beantwoorden. Niet alle burgers zijn mondig. Misschien heb

ben we maatschappelijke ondernemers juist hard nodig om de vaak door de 

overheid slecht herkende behoefte die mensen hebben te vertalen in een betaal

baar aanbod. Markten werken vaak niet goed en quasi-markten al helemaal niet. 

Ketenomkering en politiek primaat zijn moeilijk te verenigen. Sturing via de 

aanbodkant kent vaak minder besturingslasten, zeker als met de consumptie 

ook belangrijke positieve of negatieve maatschappelijke effecten zijn gemoeid. 

Hoe verwerk je bijvoorbeeld in de prijs van het wonen de negatieve maatschap

pelijke effecten van een vergaande ruimtelijke spreiding, als deze door dezelfde 

burger helemaal niet zo worden beleefd? Vraagsturing moet als die effecten 

belangrijk worden gevonden, niet alleen sturing door de vraag zijn, maar ook 

van de vraag. Binnen de kortste keren buigt de overheid zich moraliserend over 

de consument. De democratische legitimering daarvan is lastig als men de reto

riek van de zelfstandige en mondige burger voorop stelt. 
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De woningvoorziening 

Is het concept "vraagsturing" op woningvoorziening van toepassing en biedt het 

nieuwe perspectieven? Laat ik beginnen met een korte beschouwing over de 

woningvoorziening, als een van de arrangementen in de verzorgingsstaat, een 

arrangement dat zeer specifieke kenmerken heeft. Daarna zal ik nader ingaan 

op vraagsturing als interventietechniek, om met conclusies te eindigen. 

De woningvoorziening is altijd van marktwerking doortrokken geweest. Over

heidsvoorziening wilden we niet enkele sociaal-democraten in de jaren twintig 

van de vorige eeuw daargelaten al was het slechts uit vrees dat politici met lage 

huren electorale winst zouden willen behalen en de economische grondslagen 

voor een verantwoorde woningvoorziening daardoor ondermijnd zouden wor

den. De overheid noch de woningcorporaties bouwen zelf, geven hooguit 

opdracht daartoe. Er is wel een vraagstuk van ordening van de bouwmarkt. De 

kapitaalvoorziening wordt volledig door commerciële instellingen verzorgd, 

waarbij de overheid wel probeert het financieringsrisico te matigen door een 

goed werkende garantiestructuur. Op de grondmarkt is de overheid wel partij èn 

regulator (ruimtelijk beleid) om een rationele uitleg van het stedelijk weefsel 

mogelijk te maken. Deze markten zijn in de woningvoorziening van groot 

belang, omdat de woning een plaatsgebonden en kostbaar goed is. De woning

voorziening is een investeringssector. Dus zijn de verwachtingen over toekomsti

ge opbrengsten van doorslaggevend belang voor het aanbod. Rationele investeer

ders bouwen voor het brede midden, waar altijd wel vraag is, en zullen risico's 

aan de onder- en bovenzijde van de markt mijden, tenzij er sprake is van een 

redelijke risicovergoeding. Daar ligt ook het grote probleem. Er is helemaal geen 

garantie dat marktwerking leidt tot consumentensoevereiniteit. De coördinatie

vraagstukken in de hele bedrijfskolom zijn daarvoor te groot. Stagnatie in aan

bod bij onzekerheden, heftige fluctuaties in prijzen en productie, en een sterke 

doorwerking van conjuncturele ontwikkelingen in investeren en beleggen zijn 

dan ook kenmerkend voor de woningvoorziening als deze aan het vrije spel der 

maatschappelijke krachten wordt overgelaten. Dus kwam het neer op een stelsel 

van regulering, economische sturing en planning, waarbij van overheidswege 

scenario's worden opgesteld van ontwikkeling in vraag en aanbod, om op grond 

daarvan de middellange termijnbehoefte aan investeringen te formuleren als 

richtsnoer voor het eigen handelen en dat van marktpartijen. Het vergde ook 

institutionele hervormingen. Van dat laatste zijn de woningcorporaties een 

belangrijke erfgenaam. Je kunt natuurlijk wel hoog opgeven van het instituut 

corporaties als particulier initiatief dat burgers van verschillende culturele ach

tergrond en maatschappelijke positie de gelegenheid verschaft tot zelforganisa

tie. Beleidsmatig gezien was veel belangrijker dat corporaties instellingen zijn 

die door de bestemmingsplicht van het non profitvermogen met een laag rende-
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ment genoegen kunnen nemen. daarbij een lange termijnhorizon hanteren. en 

in nauwe samenwerking met het lokaal openbaar bestuur hun productie bepa

len. Het zijn investeringsvehikels voor sociale woningbouw en aan dat kenmerk 

hebben ze ook hun groei te danken. 

Tenslotte zijn er naast deze intermediaire markten twee consumentenmarkten. 

namelijk die van huurwoningen en van koopwoningen. Huurders hebben het 

gebruiksrecht van een woning. Eigenaar-bewoners hebben daarnaast het eigen

dom ervan en dragen dus ook het vermogensrisico. Het onderscheid tussen huur 

en koop is door beleid verscherpt. omdat we huurders door regulering en subsi

diëring vergaand beschermen. en tegelijk eigenaar-bewoners beschouwen als 

competente consumenten die voor eigen rekening en risico handelen. In de 

koopmarkt is de overheid door de fiscale faciliteiten wel betalende derde. 

Individuele huishoudens betalen. ondanks (fiscale) overheidsbijdragen. de prijs 

van het wonen grotendeels zelf. een prijs die bovendien in betekenende mate is 

afgestemd op de kwaliteit ervan. Gelet op de geldstromen is er dus allang van 

vraagsturing sprake. In formele zin is de bewoner vanouds contractpartij. Een 

verdere verlegging van geldstromen van de aanbod- naar de vraagzijde is nauwe

lijks meer mogelijk; hooguit zullen de geldstromen naar de vraagzijde afnemen. 

De woningvoorziening is dan ook onvergelijkbaar met verzorgingsarrangemen

ten als onderwijs. zorg en sociale zekerheid. Wel is de marktwerking onvolko

men. Niet alleen leiden vraagmutaties zeer traag tot hoeveelheid aanpassingen. 

waardoor in de huursector rijvorming en in de koopsector volatiele koopprijsont

wikkeling het aanpassingsmechanisme vormt. Er is ook sprake van risicoselectie. 

waardoor huishoudens die in de perceptie van de aanbieder een relatief groot 

financierings- ofbeheerrisico kennen. worden geweerd. Deze uitsluitingsmecha

nismen veroorzaken in een vrije markt relatief hoge prijzen in de kwalitatief 

slechte marktsegmenten. Ook deze marktimperfecties vergen institutionele aan

passingen. Hypotheekgaranties zijn bedoeld om in de koopsector de toeganke

lijkheid tot de financiering van het eigen huis voor ook de lagere inkomensgroe

pen (van welke culturele achtergrond dan ook) mogelijk te maken. De woning

corporaties zijn instellingen die in de huursector van risicoselectie kunnen 

afzien en dat behoren te doen. De combinatie van groot marktaandeel en sociale 

taakstelling maakt interne kruissubsidiëring mogelijk en is dan ook een van de 

oorzaken van de relatief goede huisvesting van de lagere inkomensgroepen die 

we in Nederland bereikten 

De goede lezer heeft het allang verstaan. Beleid was en is aanbodsturing: indica

tieve planning van investeringen. risicomatiging en economische prild<els om 

die investeringen te bevorderen. marktordening om concurrentie te bevorderen 

en de positie van de consument te versterken. woningcorporaties als marktpartij 
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die de belangen van de zwakkere bewonersgroepen op de woningmarkt moeten 

dienen. Een van de centrale leerstukken van de normatieve woningmarkttheorie 

is dan ook dat het imperfect werkende marktsysteem in de woningvoorziening 

aanbodinterventie vergt. 

Vraagsturing en woonbeleid 

In het woon(of voorheen: volkshuisvestings)beleid is de discussie over vraagstu

ring ongeveer even oud als die over liberalisatie van het beleid dat uit de Weder

opbouwperiode stamt. Door meer kwaliteit te bieden naar de wens van verhuis

geneigden zou de doorstroming worden bevorderd en zouden goedkopere 

woningen worden vrijgemaakt voor mensen die weinig ruimte in hun budget 

hebben. Door de huren op marktniveau te brengen, gaat die markt ook beter 

werken. Huursubsidies aan de lagere inkomensgroepen moeten dan zorgen voor 

een sociaal verantwoord huisvestingsbeleid; tegelijkertijd worden de subsidies 

aan de woningaanbieders verminderd zodat per saldo de financieringsstromen 

worden verlegd van de aanbod- naar de vraagzijde. Minister Schut (ARP), die van 

1967 tot 1971 het bewind voerde, en de topambtenaar Floor, waren van deze so

ciale markteconomie de architecten. In verhouding tot de andere verzorgingsar

rangementen liep de volkshuisvesting dus tenminste 20 jaar voor. Dat het niet 

volledig lukte om die financieringsbalans snel te veranderen, hangt samen met 

het feit dat door de oliecrises, en de economische crisis die daarop volgde, het 

consumentenvertrouwen in de koopsector volledig wegviel, investeringen in 

nieuwbouw en voorraad uitbleven en de kapitaalmarkt ernstig verstoord raakte. 

Dit leidde tot een anticyclisch investeringsbeleid in het begin van de jaren tach

tig, terwijl de rente zeer hoog was en dus de benodigde overheidssubsidies voor 

investeringen de pan uitrezen. Pas toen het economische tij keerde en de kapi

taalmarkt in rustiger vaarwater kwam, was het mogelijk de sterke aanbodstu

ring door middel van planning en subsidies te verminderen. Degene die hier 

beslissende stappen zette, was de onvolprezen staatssecretaris Heerma (CDA). 

Intussen werd de individuele huursubsidie het kerninstrument van beleid. Met 

het krimpend subsidiebudget van VROM steeg het beslag van de huursubsidie 

relatief. Het was niet meer vraagsturing, maar minder aanbodsturing. En toen 

het groeioptimisme uit de jaren negentig het hoogtepunt bereikt had, kwam 

staatssecretaris van Volkshuisvesting Remkes (VVD) met de stelling op de prop

pen dat aanbodsturing door planning van aantallen helemaal niet meer nodig 

was. Hij liftte gewoon mee op de toppen van de koophausse. Door een volstrekte 

politieke stagnatie werd nagelaten wat had moeten gebeuren: een beperking van 

de fiscale vrijgevigheid om de ontwikkelingen in de koopsector te stabiliseren. 

Nu zitten we met een enorme fiscaal gedreven hypothecaire schuld die ons de 

komende jaren duur komt te staan. De inkt van zijn nota Mensen, Wensen, Wonen 
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(2000) was echter nog niet droog of zijn ongelijk werd bewezen. Aanbodssturing 

bleek juist onvermijdelijk, maar de instrumenten daarvoor waren inmiddels 

nagenoeg verdwenen. Door de te hoge verkoopprijzen zakte de bouwproductie 

in. Allerwegen worden aanjaagteams in het leven geroepen om te proberen in de 

productie weer schot te krijgen. 

In die nota Mensen, Wensen, Wonen stelde Remkes het primaat van de woonconsu

ment, die meer vrijheid van keuze van en meer zeggenschap over zijn woonsitu

atie moet krijgen. De woningcorporaties zouden zich dan ook veel dienstbaarder 

moeten opstellen, meer ruimte moeten geven aan het bewonersbelang, en als 

bewoners dat willen hun woningen op grote schaal verkopen. Maar bij nader 

inzien kent Remkes' nota ook een heel andere kant. Terwijl de sturing op aantal

len te bouwen woningen (ten onrechte) werd verminderd, kwamen daar de 

torenhoge ambities om in stedelijk gebied te investeren voor in de plaats. Het is 

een investeringsprogramma dat zijn weerga niet kent, gecentreerd rond de stel

ling dat de luxevraag van morgen thans aanbodinterventies vergt. Hier ligt de 

harde kern van Remkes' beleid, die ook vertaald wordt in instrumenten. Het stu

ringspotentieel van de rijksoverheid dient versterkt, door het aantrekken van de 

hiërarchische lijnen binnen de bestuurskolom en door de greep op de besteding 

van het non profitvermogen te versterken. Wat begon met een sterkere positie van 

de vraagzijde van de markt eindigt met een sterkere positie van de rijksoverheid. 

Vraagsturing? Beleid is vaak niet wat het zegt te zijn. 

Vraagsturing en maatschappelijk ondernemerschap 

In de driehoek markt, overheid en maatschappelijk ondernemerschap kwamen 

tot nu toe vooral de verhouding markt en overheid aan de orde. Het maatschap

pelijke ondernemerschap in de woningvoorziening typeerde ik ook kort. De 

woningcorporaties die als non-profitinstellingen verplicht zijn om het omvangrij

ke vermogen te besteden op het terrein en in het belang van de volkshuisvesting. 

Ze staan onder toezicht van de rijksoverheid en zijn ingebed in een zeer goed 

werkende garantiestructuur, waardoor ze omvangrijke bedragen goedkoop kun

nen lenen en kunnen volstaan met een beperkte solvabiliteit. Het zijn vastgoed

bedrijven, die door het lage benodigde rendement op eigen en op vreemd vermo

gen, en door kruissubsidiëring, in staat zijn tot een kwalitatief goed en voor de 

lagere inkomensgroepen betaalbaar woningaanbod. Maar het is wat overdreven 

om ze te beschouwen als een constituerend deel van de 'civil society'. De 

bedrijfsmatige, professionele en bestuurlijke autonomie is te groot. Ze bieden 

nauwelijks platform aan burgers voor zelforganisatie. Het zijn in de praktijk 

nauwelijks voertuigen voor een openbaar debat over grote maatschappelijke pro

blemen en collectieve actie. Volgens de in internationaal vergelijkend onderzoek 
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gehanteerde afbakeningscriteria behoren ze zelfs niet tot de non-profitsector, 

doordat ze bijna volledig in de markteconomie zijn ingebed en geen vrijwilli

gersorganisaties (meer) zijn, die steunen op de bijdragen van de leden. Als er al 

sprake is van vrijwillige associatie van burgers vindt die grotendeels buiten de 

woningcorporaties plaats: de bewonersorganisaties op complex-, wijk- of stedelijk 

niveau. 

Van enige afstand bezien, is het vreemd dat deze instellingen, die al bij de 

Woningwet van 1901 werden ingesteld, voortdurend konden groeien en tot voor 

kort een onbedreigd bestaan leidden. Het marktaandeel is ongekend groot. Het 

lijken beleidsresistente instellingen te zijn, maar dat is slechts schijn. Hun suc

ces is in belangrijke mate het gevolg van het woonbeleid. Zonder voortdurende 

overheidssteun zou het een marginale sector geworden zijn. De politieke steun 

voor de woningcorporaties is vanaf het midden van de jaren negentig echter een 

stuk minder groot. Heerma's erfenis van de verzelfstandiging van de woningcor

poraties riep bij Paars weerstand op, omdat bij de PvdA de politieke sturing las

tig werd gevonden, terwijl de WD aan veel steun weinig behoefte had door de 

prioriteit voor het eigen woningbezit. Als paars een politiek project bezat, was 

het wel de scherpere scheiding tussen markt en overheid, waarbij de plaats van 

het scheidsvlak door de politieke machtsverhoudingen wordt bepaald. De elec

torale competitie vindt op het middenveld plaats. Voor het woonbeleid beteken

de dat dus bevordering van het eigen woning bezit. De woningcorporaties had

den hier niet van terug. In de verhouding tussen overheid en woningcorporaties 

was er een voortdurende discussie over enerzijds taakafbakening en anderzijds 

overheidssturing. Dat er geen taakafbakening kwam, was vooral te danken aan 

het feit dat overheidssturing bij een brede inzetbaarheid van het non-profit-ver

mogen gebaat was. In de verhouding tussen markt en woningcorporaties werd 

het concept van vraagsturing benadrukt om de beleidsmatige autonomie van de 

instellingen te verminderen. Tegelijk werden vraagstukken van 'level playingfield' 

op de voorgrond geplaatst, waarmee ook de voordelen die uit het non-profit-regi

me voortvloeiden ter discussie kwamen. Het resultaat is een toenemende druk 

om te werken onder commerciële condities als er sprake is van open concurren

tie met derden, terwijl tezelfdertijd de fiscale voordelen voor de kerntaken afge

schaft dreigen te worden. Het belangrijkste voordeel van de toelating als woning

corporatie is nu nog de toegang die daarmee wordt verkregen tot de sectorale 

garantiestructuur. De balans lijkt zelfs in het negatieve door te slaan. 

Corporaties krijgen concurrentienadelen, omdat andere marktpartijen geen of 

veel minder last van politieke sturing hebben en deze bovendien niet gehouden 

zijn tot een winstbestemming die voor de woningcorporaties wel geldt. Nu in het 

beleid en de politieke discussies van de eerder geschetste driehoek vooral de po

lariteit markt/overheid beleidsmatig aandacht kreeg, staan de corporaties steeds 
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meer in een spagaat boven de 'derde weg' van het maatschappelijke onderne

merschap, dat, om in de beeldspraak te blijven, veel meer een angstig diepe val

kuil dreigt te worden dan een legitieme eigen positie op maaihoogte. Het merk

waardige is dat er objectief gezien weinig reden is voor een afbraak van het stel

sel. Niets wijst erop dat de woningcorporaties hun sociale taak zodanig verwaar

lozen dat daardoor hun bestaansgrond verdwijnt. Integendeel: ze huisvesten 

steeds meer de doelgroepen van beleid, leveren goede kwaliteit tegen een gema

tigde prijs. Ze doen het te goed. Het probleem is dat na de verzelfstandiging de 

vermogenspositie zodanig verbeterde dat er slechts overvloed dreigt. Zelfs in 

conservatieve ramingen van het vermogen worden corporaties rijker en rijker. 

Die rijkdom werd in belangrijke mate in de schoot geworpen. Want de renteda

ling en de herfinanciering van hoogrentende leningen, die door de goede garan

tiestructuur tegen zeer gunstige condities tot stand kwam, verlaagden de kapi

taallasten en deden de bedrijfswaarde sterk toenemen. De baten uit nevenactivi

teiten en projectontwikkeling zijn in vergelijking tot de effecten van de renteda

ling volstrekt marginaal. Het wordt op macroniveau bezien steeds minder ratio

neelom dat vermogen alleen voor de woningvoorziening te bestemmen. Het non

profit-regime mag dan in periodes van schaarste bruikbaar zijn, het is geïnstitu

tionaliseerde zuinigheid. Datzelfde regime is tegen overvloed niet bestand, 

omdat er dan te weinig garanties zijn voor een doeltreffende en doelmatige 

besteding ervan. In deze lijn doorredenerend, ligt een eindperspectiefvoor de 

hand. Het corporatievermogen wordt deels afgeroomd en in een nationaal fonds 

gestort, een soort Treuhand, dat maatschappelijk nuttige investeringsprojecten 

ondersteunt. De dan wat minder rijke instellingen worden, indien ze dat wensen 

geprivatiseerd onder de voorwaarde van directe zeggenschap van de bewoners. 

Een andere ontwikkelingsrichting is een sterkere scheiding binnen het corpora

tie-concern van het woningbeheer en de dienstverlening die onder commerciële 

condities plaatsvindt, en het eigendom- en vermogenbeheer dat is verzelfstan

digd binnen een bedrijfsinterne of sectorinterne instelling. Voordeel daarvan is 

dat er de kansen ontstaan om het beheer en de besteding van het non-profit-ver

mogen transparanter te maken, maar dat moeten die corporaties dan ook nog 

eens invullen. Een derde variant is een rijksoverheid die trekt, duwt en reguleert 

om de besteding van dat vermogen te sturen, terwijl het non-profit-regime en het 

daaraan verbonden toezicht voor dergelijke interventies eigenlijk geen goede 

bedding biedt. Gedragsregulering en het daaraan verbonden toezicht vormen 

een sturingstechniek die aan het einde van de negentiende eeuw nog innovatief 

en nuttig was, maar een bot instrument blijkt te zijn in een markt waar diffe

rentiatie van het aanbod en keuzevrijheid voor de burger voorop staan. Alleen 

maar het benadrukken van een betere maatschappelijke inbedding van de afzon

derlijke instellingen is, denk ik, onvoldoende, om deze perspectieven te ont

krachten. 

c: 
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De bovengeschetste perspectieven acht ik elk voor zich plausibel. Het eerste per

spectief is het meest radicaal en heeft steun bij een deel van de politieke partijen 

en bij een deel van de corporaties zelf. Het tweede perspectief vergt een beleid 

op sector (of desgewenst: branche)niveau, dat veel verder gaat dan het benadruk

ken van bedrijfsmatige autonomie van de afzonderlijke instellingen. Het derde 

past goed in Nederland-polderland en is bij niets doen de meest voor de hand lig

gende optie, maar leidt, als we niet oppassen, tot verstikking. 

De keuze voor één van de perspectieven is natuurlijk ook afhankelijk van politie

ke ideologie ofvoorkeursrichtingen voor inrichting van een non profitbestel. 

Theoretisch noodzakelijk is de eerste variant niet. De overheid is niet uitsluitend 

de hoeder van het belang van de burger. Een van de grote problemen is dat de 

overheid de preferenties en noden van die burger maar zeer ten dele kent en 

daar vaak ook te laat of verkeerd op reageert. Het leerstuk van het overheidsfa

len is maar al te bekend. Dat van het marktfalen ook. Dus als er sprake is van 

falen, dan maar liever een spreiding daarvan op vele fronten, zodat het falen van 

de één dat van de ander kan compenseren. Organisaties in de non-profit-sfeer, die 

tot omvangrijke investeringen in staat zijn in gebieden met een hoog risicopro

fiel, die een hoge standaard van dienstverlening hanteren, en die voor ook 

kwetsbare groepen een betrouwbare aanbieder van woondiensten zijn, passen in 

dat denken van spreiding van falen heel goed. Die organisaties kunnen ook 

dienstbaar zijn aan benodigde collectieve actie in buurten en wijken. Die corpo

raties zouden zelf het concept van vraagsturing als een offensieve strategie kun

nen inzetten. Maar of de huidige sociale huursector hier een geloofwaardig toe

komstperspectiefkan formuleren, moeten we nog maar afwachten. 

Prof dr. ir. J. van der Schaar is buitengewoon hoogleraar Volkshuisvesting aan de 

Universiteit van Amsterdam, vennoot van RIGO Research en Advies BV en lid van de 

VROM Raad. 
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Vouchers voor de omroepen 
DR. A. KLINK 

Nu kiest de overheid veelal voor rechtstreekse bekostiging van bijvoorbeeld 

omroeporganisaties. politieke partijen. kunstinstellingen. ontwikkelingsorga

nisaties. Een alternatief voor deze rechtstreekse bekostiging bestaat uit het 

toekennen van doelgebonden budgetten. Niet de overheid. maar de burger 

bepaalt dan welke instanties voor bekostiging in aanmerking komen. De con

trole op de activiteiten komt dan meer bij de samenleving zèlf te liggen. al 

was het maar omdat degene die betaalt ook kritisch een vinger aan de pols 

wil houden. Volgens Klink wijst toepassing van deze methodiek wegen uit de 

bureaucratische oriëntatie en zal de wederzijdse betrokkenheid tussen burger 

en maatschappelijke organisaties erdoor worden vergroot. Ook allerlei gevoe

lige discussies over overheidsinterventies en de verstatelijking van het maat

schappelijk initiatief verdwijnen. 

In Publieke gerechtigheid (Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 1990) en in 

mijn daarvan afgeleide dissertatie Christen-democratie en overheid (Delft 1991), is 

een hoofdstuk opgenomen met een typologie van overheidsinterventies op het 

gebied van planning, financiering en normering. Die typologieën zijn zo ontwik

keld dat bij voorkeur die methoden gebruikt worden die zoveel mogelijk verant

woordelijkheden leggen bij mensen en hun organisaties zèlf. Uit de typologieën 

valt dan ook een duidelijke voorkeur afte lezen voor vraagsturing: bekostiging 

en planning van voorzieningen is in eerste aanleg een zaak van mensen en hun 

instellingen zelf. Ook de controle op de activiteiten komt dan meer bij de samen

leving zèlf te liggen. al was het maar omdat degene die betaalt ook kritisch een 

vinger aan de pols wil houden. 

De typologie bij de, van sociale grondrechten afgeleide, zorgplicht voor de over

heid in financiële zin komt, wat gecondenseerd weergegeven, neer op: 

- Zelf financieren uit eigen inkomensbronnen, met algemene door de overheid 

geborgde garanties via bepalingen inzake wettelijk minimumloon, een toerei

kend niveau van bijstand, van uitkeringen uit sociale verzekeringen en dergelij

ke. Het gaat dan om het garanderen van ongebonden koopkracht; 

- Inkomenscomplementaire doelsubsidies aan afnemers. Inkomensafhankelijke 

belastingkortingen voor specifieke uitgaven als huur, zorgpremies of kindkosten 

vallen ook onder deze categorie; 

- Rechtstreekse overheidsbekostiging van elementaire voorzieningen, hetzij via 

de vraagzijde (vouchers), hetzij via de aanbodzijde (instellingen). 
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'Bekostiging en 
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Tot de rechtstreeks door de overheid bekostigde voorzieningen horen ook dien

sten die in feite via de inkomenscomplementaire toeslagen of fiscale kortingen 

(al dan niet aan een specifieke bestemming gebonden) gefinancierd zouden kun

nen worden. Publieke gerechtigheid wijst op het voorbeeld van de individuele huur

subsidie en pleit ervoor een dergelijke systematiek ook toe te passen bij bijvoor

beeld het (hoger) onderwijs in de vorm van vouchers. 

Nu zijn er organisaties die rechtstreeks door de overheid betaald worden, omdat 

de overheid vindt dat de goederen anders niet toereikend of op een onevenwich

tige manier (alleen voor de rijkeren) tot stand zouden komen op de markt van 

vraag en aanbod, van giften en van spontaan maatschappelijk initiatief. 

Vaak gaat het om zogenaamde merit goods (zoals omroepen, kunstuitingen, 

medefinancieringsorganisaties in de sfeer van de ontwikkelingssamenwerking, 

bekostiging politieke partijen). Om onderwaardering tegen te gaan, garandeert 

de overheid hun (financiële) bestaan. 

Paternalistische motieven spelen daarbij vaak een rol (er is een omroepbestel no

dig waarin ook het minderheidsgeluid moet kunnen klinken en waarin plurifor

miteit gegarandeerd is). Het kunnen, zoals gezegd, ook solidariteitsmotieven zijn 

die de overheid prikkelen om te handelen (ontwikkelingssamenwerking via 

maatschappelijk initiatief, dat anders te weinig kansen zou krijgen). Qua metho

diek heeft de overheid in het verleden vaak voor aanbodregulering gekozen. 

Gevolg van deze manier van bekostigen is dat de overheid a) moet bepalen welke 

instellingen daarvoor in aanmerking komen (planning), b) vaak regels stelt van 

administratieve en inhoudelijke aard; c) de controle op activiteiten voor haar 

rekening neemt en d) altijd weer zit met de afbakening van instellingen die wel 

en die niet bekostigd worden (rechtsgelijkheid) en met de afbakening naar de 

markt (marktverstoring omdat er geen level playing field is). Dit laatste heeft weer 

allerlei vervelende effecten voor bijvoorbeeld de omroepen. Zij moeten met de 

commerciële instellingen concurreren om kijkcijfers, terwijl zij geen winstgeven

de nevenactiviteiten mogen ontplooien die de publieke functie van de omroep 

ten goede kunnen komen. 

Een alternatief voor deze rechtstreekse bekostiging bestaat uit het toekennen 

van de doelgebonden budgetten: uit inkomenscomplementaire doelsubsidies of 

heffingskortingen. Het voordeel daarvan is dat: 

- niet de overheid bepaalt welke instanties voor bekostiging in aanmerking 

komen, maar de burgers; 

- de bekostigde instellingen zich meer gaan richten op de bevolking in plaats van 

op de bureaucratie. Via campagnes, informatievoorziening aan de bevolking zor

gen zij voor betrokkenheid en draagvlak bij hun activiteiten. Dat spoort aan tot 

verantwoording en houdt missies scherp. De betrokkenheid bij missies (sociale 

gerichtheid van de bevolking bij ontwikkelingssamenwerking, burgerschap bij 



het bekostigen van politieke partijen, betrokkenheid bij kleur in inhoud van de 

media) nemen toe; 

- de methode van de nodige bureaucratie bevrijdt, die gemoeid is met onder 

andere de verantwoording naar de overheid. Die verantwoording wordt voor een 

groot deel de verantwoordelijkheid van mensen en hun instellingen (vgl. de bij

drage van Van Leeuwen) zelf, al zal de overheid kaders blijven scheppen; 

- allerlei gevoelige discussies over overheidsinterventies en verstatelijking van 

maatschappelijk initiatief verdwijnen. Daarom bijvoorbeeld worden politieke 

partijen momenteel mondjesmaat bekostigd met als gevolg dat de tegenmachten 

in onze democratie te weinig body hebben en de ambtelijke agenda zo dominant 

is. (De uitvoerende macht is immers wel zeker van voldoende financiële midde

len. De belastingbetaler kan aan de financiering niet ontkomen); 

- voor zover het gebonden budget, krachtens algemene erkenningscriteria, ook 

toegekend mag worden aan (ook) commercieel opererende instellingen de dis

cussie over marktverstoring verdwijnt. 

Uitwerldng 

Ik zie de volgende uitwerking voor mij: 

- De doelgebonden budgetten worden toegekend via ongebonden subsidies, of 

via vouchers, dan wel via een op het belastingformulier af te vinken bedrag (ten 

gunste van een in een bijlage bij de belastingpapieren aan te kruisen instantie). 

In de laatste twee gevallen is er sprake van een gebonden bestemming van de 

'Niet-commerciali- middelen; 

teit hoeft niet per - De overheid stelt in de laatste gevallen erkenningsregels op: voorwaarden om 

se of op voorhand voor het toekennen van de budgetten in aanmerking te komen; 

een erkenningsver- - Niet-commercialiteit hoeft niet per se of op voorhand een erkenningsvereiste te 

eiste te zijn. Bij om- zijn. Bij omroepen kan het gaan om inhoudelijke criteria (zoveel informatief, 

roepen kan het cultuur etc.). 

gaan om inhoudelij- - Controle op missie laat de overheid zoveel mogelijk over aan het veld. Zij eist 

ke criteria (zoveel wel transparantie en maatschappelijke verankering. 

informatief, cultuur - Wordt het budget (via het belastingbiljet) niet toegekend, dan vervalt het be-

etc.).' drag aan de minister van Financiën. 

Er is hier geen ruimte om verder in te gaan op de meer inhoudelijke en ideologi

sche achtergronden van deze gedachte-exercitie. Elders heb ik die toegelicht, na

melijk in mijn bijdrage aan het boek Particulier initiatief en publiek belang van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (Den Haag 2002). 

Dr. A Klink is directeur van het Wetenschappelijjk Instituut voor het CDA. 
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Voucheridee sympathiel< 
.. 

en nog onrIJp 
REPLIEK PROF DR. C.]. KLOP 

Volgens de voorzitter van de NCRV Kees Klop is het Nederlandse duale bestel 

een crime en verdient het voucher-idee sympathie. Een voucher-beleid biedt 

vergeleken met de reeds be-staande situatie van vraagsturing bij de publieke 

omroep echter niet veel winst. De winst zou vooral moeten liggen in vermin

derde regelgeving en dus minder toezicht en bureaucratie en méér verant

woording aan de voucher-verstrekkende burgers. Maar, zo stelt Klop, controle 

en toezicht op een wettelijk omschreven taakvervulling zullen nodig blijven. 

Dit toezicht zal niet al te moeilijk zijn bij instellingen die vanouds een publie

ke omroepcultuur hebben. Bij de commerciële 'omroepen' die vooral gericht 

zijn op adverteerdersbelangen en koopkrachtige doelgroepen, zal het proble

matisch zijn. Een verdere doordenking van het idee is gewenst. 

Het omroepbeleid is vanwege het door mij betreurde duale karakter een interes

sante casus voor vraagsturing. De commerciële 'omroep' is op het marktbeginsel 

gebaseerd en zou dus vraaggestuurd moeten zijn. In werkelijkheid is de pro

grammering van beide RTL's, SBS 6, Net 5 en Yorin adverteerder- en sponsorge

richt. De 'programma's' willen optimale aangrijpingspunten bieden voor marke-

~ ting van bedrijven, staan daarom open voor productinforn1atie en richten zich 

op de doelgroep 'mensen die boodschappen doen' in de leeftijdsklasse tussen de 

30 en de 45 jaar. De 'vraag' die niet aan deze criteria voldoet, wordt niet be

diend. Ik heb er daarom moeite mee om hier van 'omroepen' en 'programma's' 

te spreken, het gaat eigenlijk om bedrijven die uitvergrote advertenties uitzen

den. De Nederlandse commerciële omroep verschilt sterk van de Amerikaanse 

die een veel sterkere civiele inslag heeft. Wil men onze voormalige piraten en 

snelle zakenlieden toch 'omroep' noemen, en dus verplicht laten doorgeven door 

kabelbedrijven, dan komen zij zeker in aanmerking voor een beleid dat op vraag

sturing mikt. Wil of durft men dat niet, dan zou men deze bedrijven als betaal

televisie achter de decoder moeten plaatsen. 

De publieke omroep is gebaseerd op het verenigingsbeginsel. Hoewel zij een pa

ternalistisch imago heeft, is zij in wezen vraaggestuurd, omdat zendtijd wordt 

toegewezen aan die omroepverenigingen die tenminste 300.000 leden hebben. 

Dit wordt nog versterkt doordat het bestel open staat voor nieuwe toetreders, ter

wijl zij die onder de grens zakken moeten verdwijnen. De overheid stelt welis

waar een aantal eisen maar zij bepaalt niet wie in aanmerking komen voor een 

zendmachtiging. Dat doen de leden, aan wie de omroepen ook verantwoording 

> 
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afleggen over hun beleid. De overheid schept slechts gelijke kansen voor elke 

stroming die een zendmachtiging begeert en beschermt aldus de pluriformiteit. 

Wel bepaalt de overheid dat het om een stroming moet gaan en niet om elke wil· 

lekeurige groep die een 'vraag' vertegenwoordigt. Ook dat zou als een paternalis· 

me kunnen worden opgevat dat door vraagsturing zou kunnen worden doorbro

ken. Klink zinspeelt daarop in zijn tekst, als hij stelt dat vervanging van recht

streekse bekostiging door vouchers ertoe leidt dat niet de overheid, maar de bur

gers bepalen welke instanties voor bekostiging in aanmerking komen. Hij voegt 

daar nog aan toe dat als het budget ook betaald mag worden aan commerciële 

aanbieders, de discussie over marktverstoring verdwijnt. 

De winst zou moeten liggen in verminderde regelgeving en dus minder toezicht 

en bureaucratie en méér verantwoording aan de voucher-verstrekkende burgers. 

Geheel verdwijnen zullen regelgeving en toezicht niet. De overheid laat burgers 

immers vouchers verstrekken ten behoeve van een taakvervulling die in het alge

meen belang wordt geacht. En de vouchers worden uit de belastingmiddelen be

taald. Er zal dus een omschrijving van die taak in de wet blijven bestaan en op 

de naleving van deze wettelijke taakomschrijving zal moeten worden toegezien. 

Ik neem niet aan dat de overheid dat aan de burgers kan overlaten. Klink is hier

over niet geheel duidelijk. Deze omschrijving zal vermoedelijk tenminste (a) zo

iets als het volledige programmavoorschrift omvatten (bij Klink: cultuur), (b) be

palen dat programma's integer moeten zijn en dus niet dienstbaar aan het ma

ken van winst of aan overheidspropaganda en (c) op het bedienen van de volledi

ge bevolking. Dit toezicht zal niet al te moeilijk zijn bij instellingen die vanouds 

een publieke omroepcultuur hebben, maar wordt problematisch bij de commer· 

ciële 'omroepen' die vooral gericht zijn op adverteerdersbelangen en koopkrach

tige doelgroepen. Daarin verschillen zij helaas teveel van de dagbladuitgevers. 

Het Nederlandse duale bestel is een crime en dus is het voucher-idee sympathiek. 

Een voucher-beleid biedt vergeleken met de reeds bestaande situatie van vraagstu· 

ring bij de publieke omroep echter niet veel winst. Het vergt voorts een enorme 

omslag bij en noodzaak tot controle van commerciële instellingen. Mijn advies: 

zeker nog verder doordenken dit idee. 

Prof dr. CJ. Klop is voorzitter van de NCRV 



'Bekostiging omroep 
via voucher leidt tot 
commercialisering' 

CDV in gesprel< ITlet 

Frans Slangen 
Door Ben Spekman De KRO heeft de afgelopen vijf jaar een revolutionaire 

ontwikkeling doorgemaakt van een omroeporganisatie 

naar een media-onderneming (zonder winstoogmerk). 

Daarbij werd de vereniging met thans 550.000 leden ge
vitaliseerd en werden bedrijf en vereniging, de pro

grammakers en de leden, meer op elkaar betrokken. De 

imagocampagne met het motto 'Het gevoel dat je wilt 

delen' zette de KRO als een eigentijdse organisatie op 

de kaart met een waardenoriëntatie die bij de katholie
ke wortels past. De betrokkenheid van leden bij de KRO 

bleek onder andere uit het succes van de verkiezingen 

in 2000 voor de afdelingsraden die samen de ledenraad 

vormen: ruim 80.000 stemmers. Op de openbare leden

vergaderingen dit jaar in de 7 regio's kwamen per keer 
600 tot 700 mensen, die volop discussieerden over be

leid en programma's. Ideële omroepen leven met ande
re woorden onder mensen, als zij interactief zijn, com-
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municeren en voor ideële beleidslijnen kiezen. CDV sprak 

met de heer Slangen (voorzitter van de KRO, tevens voorzit

ter van de directie en voor zij n komst naar de KRO, zeven 
jaar geleden, voorzitter van de Fontys Hogescho-Ien in 

Tilburg). Hij vindt dat de overheid die bijdrage aan informa
tievoorziening, aan het democratische gehalte van de samen

leving, organisatorisch en financieel meer moet honoreren. 

Omroepen moeten op hun beurt hun missie helder maken 

en hun verankering in de samenleving verstevigen. Dat 

vraagt om een moderne omroep die niet commercieel en 

niet verstatelijkt is. Rechtstreeksere vormen van be-kostiging 
zijn niet per se onmogelijk, maar de essentie van de vraag

sturing zit in de verenigingsstructuur. 

CDV: De KRO heeft vijf jaar geleden als be

leidsrichting gekozen voor omvorming 

van een omroep naar een media-onderne

ming met daadwerkelijke participatie van 

leden. Dat wekte veel verbazing en ging in 

tegen de trend in het publieke omroepbe

stel van centralisatie en samenwerking 

met verlies van eigenheid van de afzon

derlijke omroepverenigingen. Vanwaar die 

'trendbreuk'? 

SLANGEN: "Het heeft te maken met de fun

damentele opvatting dat publieke taken, 

zoals onderwijs, zorg, de media, er vóór 

de mensen zijn en dat instellingen en or

ganisaties die deze taken behartigen ook 

als het ware ván de mensen zijn. De vraag 

is dan hoe je die betrokkenheid van bur

gers gestalte geeft en waarmaakt. En over 

trendbreuk gesproken, de recente verkie

zingen hebben laten zien dat mensen veel 

meer betrokken willen zijn bij zaken als 

zorg, onderwijs, veiligheid. Wij merken 

dat KRO-leden dat ook van hun omroep 

verwachten. 

De afgelopen twintig jaar is de organisatie 

van de publieke sector voortdurend in dis

cussie geweest, in de politiek, de samenle

ving en met name het zogenaamde mid

denveld, en in de organisaties en instellin

gen zelf. In de jaren tachtig kwam het be

grip op van 'de ontketening van de pu

blieke sector'. De ontwikkelingen gingen 

zo snel en waren zo turbulent dat de 

overheid niet adequaat kon reageren. 

Centrale sturing deed geen recht aan ont

wikkelingen binnen bepaalde regio's en 

sectoren. De conclusie was: geef meer au

tonomie aan de organisaties, zorg voor de

regulering en decentralisatie. Dat riep wel 

de vraag op van kwaliteitsbewaking. Tot 

dan toe moesten allerlei voorwaarden, re

gels, kaders en voorschriften ervoor zor

gen dat instellingen in de publieke sector 

(met name zorg, onderwijs en politie) 

juist handelden. De overheid, zo was de 
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conclusie, zou voortaan ruimte en verant- inzet om de kwaliteit van je taak te verho-

woordelijkheid laten aan de professionals gen. 

zelf en de organisaties daaromheen. Die 

moesten kwaliteitszorgsystemen invoeren 

en zich zo van tijd tot tijd verantwoorden 

aan de samenleving en de politiek. De 

overheid toetst of de processen juist verlo

pen en of de output goed is. Daar zijn de 

visitaties uit voortgekomen bij universitei

ten en hoger onderwijs, bij politie, zorg 

en medische wereld. 

"Het opvallende is dat al snel deregule

ring, decentralisatie en kwaliteitsborging 

vooral vertaald werden als: maak de pu

blieke sector, de organisaties daarbinnen, 

onderhevig aan marktwerking en vraag

sturing, en zo nodig moeten ze geprivati

seerd worden. Dat betekent echter dat je 

echt commercieel bezig bent, wat voor de 

publieke sector mijns inziens niet kan. 

Instellingen in de publieke sector die zich 

als maatschappelijke (en niet als commer

ciële) ondernemingen gingen presenteren, 

bedoelden daarmee dan ook niet dat ze 

marktwerking introduceerden. Wel dat ze 

aan dezelfde criteria wilden voldoen als 

iedere onderneming en organisatie die op

timaal wil werken, namelijk effectief, effi

ciënt, flexibel en innovatief zijn. Daarin 

onderscheidt de publieke sector zich niet 

van de commerciële. 

De publieke sector onderscheidt zich wel 

in doelstelling en opdracht: zij oefent een 

taak uit in de samenleving en dat heeft 

het primaat. Daarnaast moeten organisa

ties en instellingen in de publieke sector 

heel doelmatig omgaan met de financiële 

middelen. Dat kan er zelfs toe leiden dat 

je daar uiteindelijk efficiënter mee om

gaat en vervolgens die middelen ook weer 

Het kan daarentegen dodelijk zijn om de 

publieke sector onderhevig te maken aan 

marktwerking. Dat kan afleiden van de 

primaire taak en die onder druk zetten. 

Dat is bijvoorbeeld te zien bij de publieke 

omroep wat betreft de reclame-inkomsten. 

De eis is dat die op niveau moeten blijven. 

Er moet voor gewaakt worden dat zoiets 

bovengeschikt wordt aan de publieke taak. 

Als het marktaandeel de reclame-inkom

sten bepaalt, wordt marktwerking domi

nant in de taakuitoefening. Dat is dus 

heel slecht." 

CDV: En vraagsturing, meer ingaan op wat 

mensen willen? 

SLANGEN: "Vraagsturing komt ook uit de 

commerciële hoek en gaat uit van de con

sument. Organisaties in de publieke sec

tor, zoals omroepen, beschouwen mensen 

niet als consumenten, maar als degenen 

voor wie en namens wie je het uiteinde

lijk doet. De samenleving vertrouwt ons 

een taak toe en die hebben we voor die sa

menleving, voor de mensen, uit te oefe

nen. Voor ons als omroep geldt dan om sa

men met de mensen na te denken hoe je 

die taak invult, wat je missie is. 

Vervolgens probeer je zoveel mogelijk 

mensen duidelijk te maken wat voor 

mooie en goede dingen je voor hen doet. 

en zoek je volggroepen, mensen die zeg

gen: dat klopt, wij voelen ons thuis bij u. 

Op zo'n manier wordt de publieke functie 

in optima forma vormgegeven. Dat is heel 

wat anders dan vraagsturing door doel

groepen, zoals bij commerciële marketing 

het geval is." 
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"Tegelijk wil ik afstand nemen van versta

telijking. De overheid verbond dat te lang 

met het adagium: wie betaalt, bepaalt. 

Dat leidt tot verlies van eigenheid. Terwijl 

de overheid had moeten zeggen: wij wil

len dat u de verantwoordelijkheid die u 

gekregen hebt van en voor de burgers 

waarmaakt. Daar krijgt u steun voor en 

daar moet u zich voor verantwoorden aan 

die burgers. Alle publieke omroepen zijn 

nu overtuigd van het nut van verenigin

gen waarin mensen daadwerkelijk kun

nen meedoen. De rol van het middenveld 

Frans Slangen 

- de koepels - is overigens beperkter ge

worden, omdat er op een lager niveau gro

te organisaties zijn ontstaan. De vereni

ging is een goede juridische vorm om aan 

de relatie tot het publiek gestalte te geven. 

Voor grote scholengemeenschappen is de 

organisatievorm van coöperaties in plaats 

van stichtingen een mogelijkheid mensen 

daadwerkelijk te betrekken. Traditioneel 

werden de koepels als middenveld aange

duid. Nu zijn de organisaties die lid wa-

ren, vele malen groter en communiceren 

rechtstreeks met de overheid. Het midden

veld moet opnieuw gedefinieerd worden. 

Deze herdefiniëring van het maatschappe

lijk middenveld vanuit de vernieuwde par

ticipatiegedachte zou mede vanuit het 

CDA invulling moeten krijgen." 

CDV: Wat doet de KRO hieraan? 

SLANGEN: "We willen transparant en zicht

baar maken naar de mensen waar we voor 

staan. We hebben ons ook beperkt in the

ma's, omdat we niet met alle onderwer-

pen bezig konden zijn. Onze hoofdthe

ma's zijn: levensbeschouwing en spiritu

aliteit, opvoeding, vorming en educatie, 

zorg en zorgzame samenleving. We zijn 

ook intensief bezig mensen te betrekken 

bij datgene wat we doen. Een voorbeeld: 

bij de thematiek jongeren - een heet 

hangijzer bij de publieke omroep die 

maar moeilijk jongeren boeit - hebben we 

met jongeren uit de KRO-ledenraad en 

jonge programmamakers een project (Next 



Level Lounge) gestart waarbij op kleine pop

concerten jongeren even op verhaal en tot 

ven aan de publieke taak. In plaats daar

van worden omroepverenigingen gepro-

bezinning kunnen komen in een speciale blematiseerd. En we worden financieel ge-

tent. We zoeken verder om jongeren te be- kort met dertig miljoen euro op grond 

reiken, in eerste instantie niet direct om van het waandenkbeeld dat wij niet effi-

lid te worden, maar met ons mee te den- ciënt zouden werken. Terwijl dat al eerder 

ken over wat wij voor hen zouden kunnen 

betekenen. We willen hen daadwerkelijk 

betrekken bij programmaontwikkeling of 

projectontwikkeling zoals wij het liever 

noemen. Onze oudere leden, die op de le

denvergaderingen hun zorg uitspreken 

over de geringe betrokkenheid van jonge

ren, vragen we mee te denken en ons de 

namen van hun kinderen ofkleinkinde

ren door te geven. Als het hun zorg is, 

zouden ze zelf ook iets kunnen doen. Dat 

is nieuw, voor hen en voor ons." 

"We hebben overigens allerlei mogelijkhe

den om via de nieuwe technieken direct te 

communiceren met de achterban, bijvoor

beeld via de Servicelijn met vele duizen

den reacties van leden. Al zal het niet di

rect leiden tot veranderingen in program

ma's, de reacties worden wel serieus geno

men. In het doordenken van het betrek

ken van leden bij de vereniging maken we 

onze taak goed waar. Dat bleek ook op de 

openbare ledenvergaderingen in april en 

mei 2002 waar op zeven plaatsen in het 

land 600 tot 700 leden aanwezig waren en 

discussieerden over het KRO-beleid en de 

-programma's." 

"Eigenlijk zou je van de politiek mogen 

verwachten dat zij het toejuicht dat de 

aansluiting met de achterban weer ge

zocht wordt. De overheid zou veel meer 

aan de afzonderlijke omroepen over moe

ten laten om zelf inhoud en vorm te ge-

is weerlegd op basis van een onderzoek 

door McKinsey. De efficiencyslag hebben we 

door de kortingen van de afgelopen jaren 

allang achter de rug. Er was dus alle re

den om de omroepbijdrage, zoals afge

sproken bij de fiscalisering, geïndexeerd 

intact te laten." 

"In de omroep zijn deregulering en decen

tralisatie zoals in andere sectoren van de 

publieke dienst ver achtergebleven. 

Sterker nog, het tegenovergestelde is aan 

de orde. De wet lijkt meer op een statuut. 

Daar waar je in andere sectoren een sobe

re wet ziet waarbij de instellingen zelf de 

details mogen regelen, kent de omroep 

een overdosis aan regelgeving. Dat heeft 

geleid tot centralisatie in het publieke be

stel en uitdijing van wat gezamenlijkheid 

is: netcoördinatoren met uitgebreide on

dersteuning en inmenging in de gang van 

zaken bij de omroepen door het toezicht

houdende Commissariaat voor de Media. 

Om te beginnen zou meer verantwoorde

lijkheid bij de Raad van Bestuur in de 0111-

roep gelegd moeten worden, die op zijn 

beurt moet dereguleren en decentralise

ren naar de bespelers toe: de omroepver

enigingen. Zij moeten uiteraard in het pu

blieke omroepbestel goed samenwerken 

en zich verantwoordelijk voelen voor dat

gene wat ons gezamenlijk aangaat. Het 

publieke omroepbestel is in essentie een 

netwerk en samenhangend geheel van ex

terne pluriformiteit via organisaties van 
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burgers in casu de verenigingen die sa

men dat bestel proberen vorm te geven en 

een weerspiegeling proberen te zijn van 

de samenleving in al haar veelvormigheid. 

De Raad van Toezicht is een organisatie

vorm die daarbij past en er recht aan doet. 

En het is juist dat de voorzitters van de 

publieke omroepverenigingen, als repre

sentanten van de burgers, daar als eind

verantwoordelijken in zitten. 

Bovendien: internet en televisie zullen in

een schuiven, waarbij communicatie veel 

belangrijker wordt. Daar moet de indivi

duele organisatie een eigen positie in zien 

te vinden en dat kan nooit via centrale 

sturing." 

CDV: Hoe houd je dat geheel betaalbaar? 

SLANGlèN: "Het mooiste zou zijn als je diver

se geldstromen hebt zowel uit de belastin

gen, reclame-inkomsten (STER en sponso

ring) en uit nieuwe producten die afgeno

men worden door de markt of de over

heid, departementen bijvoorbeeld (onder

wijsprojecten, zorgpreventieprojecten en 

dergelijke). Ook zou er nog eens nage

dacht moeten worden het profijtbeginsel 

in te voeren. Wie er meer gebruik van 

maakt, betaalt meer. In allerlei andere sec

toren doen we dat, zoals het onderwijs. 

Dat kan een laag bedrag zijn en wie een 

uitkering heeft, krijgt daar geld voor, zo

als bij andere nutsvoorzieningen, omdat 

het tot de elementaire levensbehoeften be

hoort, namelijk sociale participatie. Dat 

betekent dat je een decoder zou kunnen 

invoeren, waarachter het publieke bestel 

als geheel komt te zitten, want de externe 

pluriformiteit is de essentie van het pu

blieke omroepbestel." 

"Je bent en blijft een taakorganisatie, in 

alle opzichten. Maar het moet mogelijk 

zijn nieuwe geldbronnen aan te boren. De 

KRO heeft bijvoorbeeld een groot digitaal 

archief en maakt elke dag nieuwe produc

ten waar maar een fractie van zichtbaar 

wordt op televisie. Het archiefmateriaal 

kunnen we op allerlei andere manieren 

toegankelijk maken. Voor onderwijs bij

voorbeeld, wat we al doen in samenwer

king met de Universiteit van Tilburg ten 

behoeve van studieprogramma's van de 

juridische faculteit. Je zou een verbinding 

kunnen maken met de media-af-deling bij 

Onderwijs, Cultuur en Weten-schap 

(OC&W), zodat het onderwijs kan profite

ren van wat wij in huis hebben en er 

prachtige interactief materiaal ontstaat. 

Projectfinanciering kan ook komen van 

de commerciële kant, van een verzekeraar 

of een vereniging van verzekeraars, het 

bankwezen of pensioenfondsen, om-dat 

het belangrijk is dat mensen op de hoogte 

zijn hoe zij werken. Want hun voorlich

ting faalt vaak. Voorlichting geeft de KRO 

bijvoorbeeld met een programma als Ook 

dat nog!, een consumentenprogramma. 

Om te voorkomen dat dit soort incidenten 

plaatsvinden, zodat ze in dat programma 

aan de orde worden gesteld, zou je men

sen meer informatie moeten geven, zodat 

ze mondiger worden in het dagelijks 

leven. Dan maakt het niet uit door wie 

dat betaald wordt. Dat is niet marktwer

king, maar die financiers aanspreken die 

een taak bij ons willen neerleggen. Het 

doel is dat wij als organisatie onafhanke

lijker worden van de markt en de politiek, 

veel meer kunnen luisteren naar de bur

ger waar het uiteindelijk allemaal om 

gaat." 
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CDV: Wat vind u van de gedachte de over

heid meer op afstand te plaatsen en de 

burger weer financier van de publieke 

omroepen te maken? Zit er wat in het 

voorstel om op het belastingbiljet aan te 

geven naar welke omroep het belasting

geld voor de omroepbijdrage zou moeten 

gaan? 

SLANC;J;N: "We moeten geen nieuw proble

matiserend instrument invoeren. Het be

lastingbiljet zo gaan gebruiken, vind ik 

dan ook verwerpelijk. We hebben een pu

bliek omroepbestel dat overwegend zelfre

gulerend is. De overheid dient dat te steu

nen en zich zo weinig mogelijk direct te 

bemoeien met de individuele bespelers. 

We kunnen toch ook niet gaan vragen of 

er bijvoorbeeld meer geld naar 'algemeen 

bijzonder onderwijs' moet of naar katho

lieke of protestants-christelijke ziekenhui

zen? De overheid draagt zorg voor goed 

onderwijs volgens grondwettelijk vastge

legde regels en voor een goede, geregle

menteerde gezondheidszorg. Dat de bur

ger via verkapte verkiezingen in bepaalde 

sectoren in detail het beleid zou gaan be

palen, kan volgens mij niet. Daar hebben 

we partijprogramma's voor en regeerak

koorden." 

"In algemene zin zou ik zeggen dat het de 

rol is van de overheid als democratisch ge

kozen orgaan, om publieke taken te ver

vullen (zoals Klink in het slot onder Uit

werking feitelijk ook schrijft) of te laten 

vervullen door private or-ganisaties. Dat 

heeft niets te maken met paternalisme. 

Wat de omroep betreft bijvoorbeeld dient 

de overheid als hoeder van vrijheid en 

democratie de pluriforme informatievoor-

ziening te garanderen. Dat houdt onder 

andere in dat er in ieder ge-val van de 

commercie en van de politiek onafhanke

lijke media blijven bestaan. In het publie

ke omroepbestel loopt dat minder gevaar, 

hoewel ook daar organisatie en financiële 

middelen voor beperkingen zorgen. In de 

krantenwereld dreigt nu al een probleem. 

Van belang is dat de overheid de onaf11an

kelijkheid van de journalistiek garandeert 

en dat die journalistiek ook innerlijk 

onafhankelijk is." 

"De organisatie van de publieke omroep 

via de omroepverenigingen, die van de 

kijkers en luisteraars zijn, vind ik in be

ginsel goed geregeld: er is vraagsturing via 

het instrument van de verenigingen of 

coöperaties. Bekostiging via vouchers en 

dergelijke alleen loopt al snel uit op vor

men van commercialisering. Wellicht zou 

een mengvorm gevonden kunnen worden. 

In essentie geldt echter mijns inziens dat 

het instrument van de omroepverenigin

gen goed past bij vertegenwoordiging van 

de kijkers en luisteraars." 
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Vraagsturing in het cultuur

beleid is vloel{en in de l{erl{ 
DR. A. VAN DEN BROEK 

Vraagsturing in het cultuurbeleid geldt binnen grote delen van het gesubsidi· 

eerde culturele veld als vloeken in de kerk Cultuurbeleid is primair aanbod· 

beleid, geënt op inhoudelijke kwaliteit. De mate van vraagsturing binnen het 

cultuurbeleid is een kwestie van balanceren op een dunne draad. Zowel teveel 

als te weinig vraagsturing legt de bijl aan de wortel van het cultuurbeleid. Een 

realistisch cultuurbeleid richt zich op een optimale omgang met deze span· 

ning. Uitsluitend op vraagsturing koersen is geen optie, vraagsturing volledig 

buiten de orde van het cultuurbeleid verklaren evenmin, aldus Andries van 

den Broek 

Nederlandse musea voor moderne en hedendaagse kunst worden jaarlijks 1,3 

miljoen maal bezocht. Dit gegeven gaf onlangs aanleiding tot de volgende over· 

denking: "Hoeveel is 1,3 miljoen mensen? Dat betekent dat in Nederland zes da· 

gen per week ongeveer 4200 mensen per dag een museum binnenlopen om daar 

moderne en hedendaagse kunst te zien. Voor de 44 musea voor moderne en he· 

dendaagse kunst in Nederland, die elk 312 dagen open zijn, betekent dit dat er 

per dag 95 mensen per museum komen kijken. Dat is 14 mensen per museum 

per uur. Als u daar het Stedelijk Museum en het Kröller Müller afhaalt, de twee 

best bezochte moderne kunstmusea, daalt het gemiddelde voor de andere musea 

naar gemiddeld 46 personen per dag. Dat is ongeveer 6 mensen per museum per 

uur. Als u bedenkt dat het zaterdag en zondag twee tot drie keer zo druk is als 

doordeweeks, komt u van dinsdag tot en met vrijdag op slechts enkele bezoekers 

per uur. Daar staan ze dan, onze 44 mooie, maar bijkans lege musea voor moder· 

ne en hedendaagse kunst". Is het niet flauw om dit artikel over vraagsturing in 

het culturele veld te openen met een citaat van deze of gene cultuurpessimist? 

Of betreft het, flauwer nog, een kunsthater, die met wat polemische trucs de he· 

dendaagse kunstmusea te kijk zet? Niets van dat al. Aan het woord was Sjarel Ex, 

directeur van een van die 44 kunstmusea, het Centraal Museum te Utrecht. Hij 

sprak deze woorden op 15 maart 2001 in De Balie te Amsterdam, bij de aanbie

ding van het onder zijn voorzitterschap door de commissie Publieksbereik He

dendaagse Kunst en Musea in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cul

tuur en Wetenschappen vervaardigde rapport Minder & Meer. Oud en nieuw publiek 

voor de kunst van gisteren, vandaag en morgen. Niet alleen een onverdacht, en waar

schijnlijk onverwacht, zegsman, maar ook een uitspraak die het thema vraagstu

ring in het cultuurbeleid kernachtig introduceert. Nog een duit in het zakje van 
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'Cultuurbeleid wor-

stelt met een inge

bakken beleidsdi-

lemma, Hoe een pu

bliek te interesse-

ren voor een dienst 

waar het vrije spel 

der maatschappelij -

ke krachten niet al 

'als vanzelf in voor-

ziet: 

een andere museumdirecteur, Jan Vaessen, die de scepter zwaait over het Neder

lands Openluchtmuseum te Arnhem: "In Nederland worden veel te veel musea 

gebouwd ( ... ). De kans is heel groot dat op zeer afzienbare termijn musea in ern

stige problemen zullen komen. ( ... ) Voor het jaar 2015 zal het eerste twintigste

eeuwse museumgebouw worden herbestemd voor nieuw gebruik, precies zoals 

dat thans met kerken het geval is." 

Probleemstelling: de dubbelzinnigheid van het cultuurbeleid 

Cultuurbeleid worstelt met een ingebakken beleidsdilemma. Hoe een publiek te 

interesseren voor een dienst waar het vrije spel der maatschappelijke krachten 

niet al 'als vanzelf in voorziet? Wanneer het publiek zich zou verdringen om 

deelgenoot te mogen zijn van hoogwaardige uitvoeringen en tentoonstellingen 

bestond er minder noodzaak tot het voeren van cultuurbeleid, of zou dat beleid 

er althans een dimensie bij krijgen en zich (mede) dienen te richten op het in

dammen en reguleren van de vraag. Zo'n situatie bestaat tot op zekere hoogte 

op beleidsterreinen als sociale zekerheid en gezondheidszorg, maar is allerminst 

karakteristiek voor het cultuurbeleid. Evenmin is er bij cultuur sprake van een 

min of meer gedwongen winkelnering, zoals bij het onderwijs. 

Plaatsbepaling: de vrijetijdsmarkt 

Anders dan bij die drie voorzieningen, staat het burgers vrij om zich, naar eigen 

voorkeur, al dan niet tot de collectief gefinancierde culturele diensten te wen

den. Het woord consumenten is hier dan ook meer gepast. Eens te meer daar 

aanbieders van culturele diensten op de vrijetijdsmarkt opereren, waar ze moe

ten opboksen tegen aanbieders van allerhande concurrerend vermaak. Culturele 

instellingen moeten die competitie onder een ongunstig gesternte aangaan. De 

hoeveelheid vrije tijd van Nederlanders neemt af. Een onbedoeld effect van de 

nadruk op werk, werk, werk (sinds midden jaren negentig kwamen er één mil

joen arbeidsplaatsen bij) is dat men vaker druk, druk, druk is, met werk en huis

houden, zodat er minder vrije uren resteren. Binnen dat afnemend vrijetijdsbud

get heeft men bovendien meer dan voorheen te kiezen, zowel getalsmatig als in 

termen van wat gepast is. De vrijetijdssector heeft een sterke professionalisering 

van de dienstverlening te zien gegeven, die het aantal vrijetijdsopties van de con

sument heeft vergroot (en en passant het middenveld van verenigingen onder 

druk heeft gezet). Daarnaast is de wijze waarop men de vrije uurtjes doorbrengt 

minder dan voorheen aan normering onderworpen. De culturele canon ~ de boe

ken, componisten, filosofen en, vooruit, artfilms ~ die iemand met een beetje ni

veau behoort te kennen, heeft sterk aan betekenis ingeboet. Of, neutraler gefor

muleerd, zo men wil: is met tal van andere zaken uitgebreid. Gloedvol te kun-
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'Culturele instel

lingen voeren, net 

als de publieke 

omroep, een onge

lijke strijd.' 

nen vertellen over andere leuke onderwerpen, zoals sport- en rockhelden, uit

gaans- en vakantiebestemmingen, is minstens even bon ton. De esthetisering van 

het dagelijks leven voltrekt zich in mode en design, en allang niet meer alleen 

in exclusieve winkels, maar ook op de afdelingen van minder pretentieuze wa

renhuizen (cf. de HEMA design-prijsvraag). Kortom: de culturele instellingen heb

ben te kampen met functieverlies en met smaakonzekerheid en tijdsdruk van 

hun potentiële publiek. 

Met gebonden handen: het winnen van een 

publiek voor een hoogwaardig aanbod 

Complicerende factor is dat het cultuurbeleid zich zowel op het aanbod als op 

de vraag richt. Enerzijds beoogt men een kwalitatief hoogwaardig aanbod, an

derzijds wenst men zich daarvoor een publiek van een zekere omvang. De taak

omschrijving van de bewindspersoon met cultuur in de portefeuille omvat het 

bevorderen van voorwaarden voor zowel het instandhouden en ontwikkelen als 

het sociaal en anderszins spreiden van cultuuruitingen (Wet op het specifiek 

cultuurbeleid, artikel 2). Deze tweeledige doelstelling is problematisch. Het wel

slagen van de aanboddoelstelling staat op gespannen voet met het welslagen van 

de vraagdoelstelling. Ontwikkelen en spreiden van cultuuruitingen gaan niet 

hand in hand. De criteria die de kunstwereld in haar ontwikkeling aan de dag 

legt, zijn niet dezelfde als die een breed publiek (onmiddellijk) apprecieert. 

Culturele instellingen voeren, net als de publieke omroep, een ongelijke strijd. 

Cultuurbeleid is primair aanbodbeleid, geënt op inhoudelijke kwaliteit. Voor dat 

aanbod vervolgens een publiek te moeten winnen, impliceert dat men in de 

competitie met commerciële aanbieders van vrijetijdsdiensten de handen niet 

vrij heeft. Het aanbod kan immers maar beperkt aangepast en op de wensen van 

de consument toegesneden worden. Vooral jongeren tonen zich bevattelijk voor 

de verlokkingen van het commerciële aanbod. Wanneer zij met het klimmen der 

jaren blijvend een relatief geringe belangstelling voor het gesubsidieerde cultu

rele aanbod aan de dag leggen, kan op termijn de legitimatie van dat aanbod ter 

discussie komen te staan, althans, wanneer cultuur tamelijk klassiek wordt op

gevat in termen van de culturele canon. Ook naar etniciteit tekenen zich grote ver

schillen in het bezoek aan culturele instellingen af. 

Vraagsturing: vloeken in de l<erl< der cultuurpausen 

Relatief bescheiden koerscorrecties in het evenwicht tussen de (artistieke) auto

nomie van het aanbod en de verbreiding van de vraag stuiten steevast op felle 

oppositie van het gros van de cultuurprofessionals, bij wie te beluisteren is dat ze 

het publiek eigenlijk maar een storende factor vinden bij het volgens eigen kwa-
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liteitsmaatstaven realiseren van museale presentaties en podiumproducties. In 

het debat in De Balie over het eerder genoemde rapport over publieksbereik van 

Ex cum suis in 2001, als ook bij een door het Theater Instituut Nederland georga

niseerde debattenreeks over de (toen) aanstaande cultuurnota 2001-2004 in het 

voorjaar van 1999, lieten enkele cultuurprofessionals zich met een schrikbarend 

dédain over het publiek uit. "De dag zal niet ver meer zijn, vrees ik, dat toeschou

wers in drommen door de zalen trekken, met petjes op en met vlaggetjes, en bij 

hun favoriete schilderij heffen ze uit volle borst een clublied aan", schertste 

Rudi Fuchs al eens in een kranteninterview. Binnen de huidige beleidssystema

tiek heeft de Raad voor Cultuur onder meer als taak om het ministerie te advise

ren over de toekenning van subsidies. De staat acht zichzelf niet bevoegd om 

over kwaliteit te oordelen en laat het oordeel daarom aan experts uit het veld. In 

weerwil van haar gelaagde missie, die ook het vergroten van betrokkenheid bij 

cultuur omvat, werpt die Raad zich op als waakhond van het kwaliteitscriterium 

als de maat der dingen. Daarin vindt de Raad voor Cultuur overigens de Tweede 

Kamer aan zijn zijde. Bij de behandeling van de uitgangspuntenbrief Cultuur als 

confrontatie in 1999 toonde de Tweede Kamer zich bezorgd over het belang dat 

toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg, behalve aan kwaliteit, ook aan andere 

criteria (maatschappelijk bereik, subsidie-per-bezoek, positie in het bestel) toe

kende. De fractiespecialisten beklemtoonden vrijwel unaniem het belang van de 

autonome artistieke ontwikkeling en van het kwaliteitscriterium ter beoorde

ling daarvan. De staatssecretaris kwam de Kamer tegemoet met de toezegging 

dat kwaliteit in de beoordeling van de subsidieaanvragen (opnieuw) het hoofd

criterium zou zijn: "Het stimuleren van de autonome artistieke ontwikkeling in 

de cultuur zal de belangrijkste pijler van ons cultuurbeleid blijven", maar niet 

zonder daar aan toe te voegen dat "in de cultuur evenzeer aandacht moet wor

den besteed aan de wisselwerking met het publiek". De staatssecretaris verzocht 

de Raad voor Cultuur om een advies op basis van een oordeel over inhoudelijke 

kwaliteit, aangevuld met criteria als maatschappelijk bereik, subsidie-per-bezoek 

en positie in het bestel. De raad nam daarop als vanouds "het primaat van het 

culturele en artistiek-inhoudelijke kwaliteitsoordeel" tot leidraad. 

Vraagsturing als breekijzer? 

Welk doel zou vraagsturing in deze context kunnen dienen, en met welke kans 

op succes? Het is relevant om vast te stellen dat er in beginsel alle reden is om 

over de eventuele rol van vraagsturing na te denken. Hoewel het cultuurbeleid 

zowel kwaliteit van het aanbod als spreiding van de vraag beoogt te bevorderen, 

is het poldermodel hier institutioneel incompleet. Tegenover de Raad voor Cul

tuur en de culturele instellingen ontbreekt het aan een spreekbuis van de consu

ment. Hierin ligt tegelijk een reden tot en een probleem bij vraagsturing. Er is in 
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het culturele veld geen sprake van een tripartiete overlegstructuur. Het is dan 

ook allerminst ondenkbaar dat ontketening (minder regels in de hoop op meer 

aandacht voor de behoeftes van de gebruikers) in het geval van het cultuurbeleid 

niet tot meer vraagsturing, maar tot meer aanbodsturing zal leiden. Vanwege 

het gebrek aan een georganiseerde vraag en vanwege de aanbodgerichtheid van 

het culturele veld, zal vraagsturing door de overheid aan het geïnstitutionali

seerde aanbod moeten worden opgelegd. Waar vraagsturing (ketenkanteling of

omkering) op andere beleidsterreinen wellicht als een bevrijding van instellin

gen uit het web van regelgeving geldt, zal vraagsturing bij menig culturele in

stelling juist moeten worden afgedwongen. Het doel van vraagsturing is bij cul

tuur ook goeddeels anders dan bij andere beleidsterreinen. Het culturele veld 

heeft niet te kampen met wachtlijsten en personeelstekort, en maar gedeeltelijk 

met stijgende kosten (dat laatste met name in de podiumsector, omdat efficiency

winst door automatisering nu eenmaal niet betekent dat er minder musici of 

acteurs per uitvoering nodig zijn, de zogenaamde wet van Beaumol). Anders dan 

bij zorg en onderwijs kan men bij cultuur de private koopkracht aanwenden om 

dat te kopen wat men prefereert. Er is op de vrijetijdsmarkt, maar ook binnen de 

cultuursector (popmuziek, Van den Ende-musicals), eerder te veel dan te weinig te 

kiezen, eerder te veel dan te weinig competitie. Het stemmen met de voeten is 

Waar vraagsturing hier geen deel van de oplossing, maar veeleer deel van het probleem. 

op andere beleid- Vraagsturing is in het cultuurbeleid tot op grote hoogte een doel op zich: de ge-

sterreinen wellicht voeligheid van aanbieders voor de wensen van het publiek vergroten, in de hoop 

als een bevrijding dat meer mensen de weg naar culturele instellingen weten te vinden. Daarbij 

van die instellingen doemen een fundamentele en een praktische vraag op. De fundamentele vraag 

uit het web van vloeit voort uit de aanboddoelstelling. Het uitgangspunt is om culturele dien-

regelgeving geldt, sten aan te bieden die erg begrotelijk zijn. Het verhalen van de kosten op de ge-

zal vraagsturing bij bruikers zou vraag en aanbod in een voor onwenselijk gehouden negatieve spi-

menig culturele raai brengen. Een grotere publieksgevoeligheid kan slechts in beperkte mate 

instelling juist moe- worden vertaald in het veranderen van het product. Er is een punt waarop de 

ten worden afge- Disneyficatie van musea ertoe leidt dat musea zich niet langer van Disney onder-

dwongen.' scheiden. Dan vervalt de ratio achter het cultuurbeleid. De aanboddoelstelling 

staat, met andere woorden, op gespannen voet met vraagsturing. De praktische 

vraag heeft betrekking op de vormgeving van vraagsturing in het culturele veld. 

Sinds enige tijd worden vouchers ingezet, al is dat niet uit het oogpunt van vraag· 

sturing, maar veeleer uit het oogpunt van vraagontwikkeling. In het kader van 

Cultuur en School! Culturele en Kunstzinnige Vorming krijgen leerlingen in het 

voortgezet onderwijs bonnen voor het bezoeken van culturele instellingen. In 

beginsel kan dit model naar de gehele bevolking worden uitgebreid, al rest dan 

wel het netelige probleem vast te leggen welke instellingen men wel en welke 

men niet met die cultuurbonnen mag bezoeken. Overigens blijft dan zonder 

twijfel een deel van die bonnen ongebruikt. Van voornoemde vouchers voor scho-
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lieren bleef 40% onbenut. Vraagsturing zou zo mede in een verkapte bezuiniging 

op de culturele sector kunnen resulteren. Dat gevaar dreigt eens te meer bij een 

op de kinderbijslag gelijkende generieke cultuurbijslag. Niets weerhoudt de con

sument er dan van om dat extra geld in de horeca, de Efteling of Six Flags stuk 

te slaan. Vraagsturing pur sang, dat wel, maar in een gedaante die niets meer 

met cultuurbeleid van doen heeft. Het volledig autonoom verklaren, ontketenen 

of dekoloniseren van de afnemers impliceert dan het volledig loslaten van de 

aanboddoelstellingen. Meer voor de hand ligt daarom een herijking van reeds be

staande middelen (v.b. het percentage eigen inkomsten dat een culturele instel

ling moet weten te verwerven) en/of een heroverweging van reeds eerder gesug

gereerde middelen (v.b. het percentage jongeren en/of allochtonen dat een cultu

rele instelling moet weten te trekken), al dan niet gedifferentieerd naar de mate 

waarin een culturele instelling binnen het culturele bestel een relatief 'moeilijk' 

cultureel aanbod verzorgt. 

Slot: hoeveel water bij de wijn? 

Vraagsturing in het cultuurbeleid geldt binnen grote delen van het gesubsidieer

de culturele veld als vloeken in de kerk, aldus ook Sjarel Ex in zijn al eerder aan

gehaalde rede. De mate van vraagsturing binnen het cultuurbeleid is een kwes

tie van balanceren op een dunne draad: hoeveel water verdraagt de wijn? Te veel 

vraagsturing legt de bijl aan de wortel van het cultuurbeleid: waarom nog subsi

diëren wat zich niet langer van het ook reeds door de markt gegenereerde aan

bod onderscheidt? Te weinig vraagsturing (oftewel te veel sturing op de kwaliteit 

van het aanbod) legt die bijl eveneens aan die wortel, al luidt de vraag dan an

ders: waarom subsidiëren wat kennelijk de liefhebberij van cultuurprofessionals 

en een kleine schare - veelal welgestelde - ingewijden is? Deze spanning zit per 

definitie in het cultuurbeleid ingebakken. Die spanning ongedaan willen ma

ken, is illusoir. Een realistisch cultuurbeleid richt zich op een optimale omgang 

met deze spanning. Uitsluitend op vraagsturing koersen is daarom geen optie, 

vraagsturing volledig buiten de orde van het cultuurbeleid verklaren evenmin. 

Elke poging om het evenwicht tussen de autonomie van het aanbod en de bevor

dering van de vraag wat bij te stellen ten faveure van de vraag, zal het nodige 

stof doen opwaaien. Het culturele veld heeft niet alleen lange tenen, maar is ook 

bij uitstek toegerust om het eigen professionele ongenoegen met verve en enig 

theater als een algemeen belang te etaleren. Als het cultuurbeleid één constante 

kent, is het wel dat the show wil! go on. 

Andries van den Broek is hoofd van de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
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: In de }{unsten gaat het 

niet om de vraag, maar 

om het gespre}{ 
PROF. DR. A. KLAMER 

Gaat het om kunst, dan heeft vraagsturing weinig zin. Is de opzet de rol van 

kunst in de samenleving te vergroten, dan zal het beleid zich vooral dienen te 

richten op de context waarin kunst tot stand komt. De consumenten, die de 

vraagzijde vormen, hebben daar een beperkte rol in. Dus wanneer een door de 

economische wetenschap geïnspireerde politicus hamert op het belang van 

het publiek in het cultuurbeleid en het begrip van consumentensoevereiniteit 

hanteert, is argwaan geboden. Dat geldt ook wanneer men het over marktwer

king heeft en wanneer men wil dat managers en marketeers zich over de 

kunstsector gaan ontfermen. Daarmee wil ik niet betogen dat iedere vorm van 

marktwerking in de kunsten taboe is, en ik wil zeker ook niet beweren dat de 

overheid zich daarom maar over de kunsten moet ontfermen. Kunst in de 

ware zin is bijzonder en gedijt noch in de markt noch in een door de overheid 

geregisseerde setting. Het omgaan met kunst in de beleidssfeer vereist dan 

ook creativiteit. 

Zou ik het raamwerk van mijn eigen wetenschap, de economische volgen, dan 

zou ik denken in termen van producten die een prijs hebben in een markt. De 

prijs bepaalt de waarde van het goed, en is het resultaat van het spel van vraag 

en aanbod. Ik zou het dan hebben over individuen die in alle vrijheid rationele 

keuzes maken op basis van hun voorkeuren en financiële situatie. Ik zou het 

begrip consumentensoevereiniteit gebruiken om aan te geven dat in deze voor

stelling van zaken de consument uiteindelijk bepaalt wat er geproduceerd 

wordt. Iemand mag dan nog zoiets moois of handigs maken, als consumenten 

het niet willen, heeft het blijkbaar geen waarde. 

Niet dat het altijd zo uitpakt. Sommige goederen krijgen in de markt geen prijs, 

ook al wil iedereen ze. Dat is het geval bij zogenaamde publieke goederen, zoals 

defensie of schone lucht. Als individu kun je zo'n goed niet exclusief bezitten. 

Betaalt de ene voor schone lucht, dan ademt de rest lekker mee. Publieke goede

ren zijn dan ook een publieke zaak: de overheid betaalt voor de defensie en 

regelt de schone lucht. Een ander probleem doet zich voor wanneer een goed in 

privé-eigendom is, maar van alles en nog wat voor anderen doet. Ik mag graag 

genieten van Büchner op vol volume, maar mijn buren hebben wellicht een 

andere smaak. De overlast is een extern effect van mijn consumptie. De gebrui-
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kelijke oplossing is dat de overheid tussen beide komt en een dergelijke overlast 

verbiedt. Er zijn ook alternatieve oplossingen. Ik zou de buren een vergoeding 

kunnen geven voor de overlast die ik hen bezorg, of zij zouden mij kunnen beta

len om het volume laag te houden. 

Hoe dan ook, het economisch denkraam dwingt te denken in termen van trans

acties, vragers en aanbieders. Toen ik me uit hoofde van mijn leerstoel met de 

kunsten ging bezig houden, liep ik al snel op tegen de beperkingen van deze 

manier van denken. In werkelijkheid speelt de markt een bescheiden rol in de 

kunsten en de overheid een grote. Theater- en dansgezelschappen, orkesten, 

musea, bibliotheken en beeldende kunstenaars zijn voor een belangrijk deel van 

hun inkomsten aangewezen op overheidssubsidies. Er zijn wel kassa's, maar die 

brengen duidelijk te weinig op. Een rechtvaardiging van deze overheidsinmen

ging in termen van publieke goederen en externe effecten bleek bedenkelijk. 

Een theatervoorstelling is zeker geen publiek goed, want niet iedereen kan en 

wil meegenieten. Een verwijzing naar externe effecten leek me ook weinig over

tuigend. Ik wil best over een voorstelling praten met wie dat ook wil om een 

extern effect van mijn "avondje uit" te generen, maar dat de overheid mij daar

om wil subsidiëren lijkt me wat vergezocht. 

Andere economische argumenten voor de subsidiëring van de kunsten overtuig

den evenmin. Ik verwijs nu naar het veelvuldig gehanteerde argument dat 

gesubsidieerde kunst, waaronder ook een festival en een /Jlocklnlstertentoonstel

ling, inkomen genereert voor de lokale economie. Niet alleen valt dat inkomen 

erg tegen, maar een econoom wil ook weten of een alternatieve besteding van de 

subsidiegelden niet meer inkomen had kunnen genereren. Een school levert bij

voorbeeld meer banen op. En wat te zeggen van een broedplaats voor jonge 

ondernemers? Kortom, de rechtvaardiging van subsidies voor de kunsten was 

niet sterk. 

En zo populair bleken die subsidies ook niet te zijn. De kunstensector moge dan 

goed genoeg georganiseerd te zijn om steeds weer de slag om de handhaving en 

uitbreiding van de subsidies aan te gaan, bij mensen daarbuiten overheerste de 

argwaan. Men ziet de subsidies als elitair, omdat vooral hoogopgeleide, en dus 

de wat rijkere mensen ervan profiteren. Daarbij heeft het vechten van de kunst

producenten aan de ruif van de overheid iets gênants. Want al pretenderen ze 

zich sterk te maken voor de autonomie van de kunstenaar, ze wringen zich in 

allerlei bochten om maar tegemoet te komen aan de eisen van overheid. En ook 

al zal de overheid de subsidie rechtvaardigen, omdat de vraag naar de gesubsi

dieerde kunsten te laag is, zal ze om objectief te zijn, vraagfactoren mee laten 

wegen in haar beslissing. Een museum en een gezelschap zullen dus moeten 

laten zien dat ze voldoende publieke belangstelling hebben om in aanmerking 

te komen. De subsidiënt wil waar voor haar geld. Hoe meer belastingbetalers van 

de subsidies meegenieten, hoe beter. Dus vertrouwen gesubsidieerde instellingen 
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'Kunst bestaat bij 

de gratie van een 

intensief en dicht 

gesprek Wil een 

werk bestaan, dan 

zal er op een of an

dere manier over 

gesprol<en moeten 

worden.' 

steeds meer op marketingtechnieken om hun "producten" onder de aandacht van 

de mensen te brengen. Musea organiseren blockbusters om de massa's naar bin

nen te lokken. Op die manier laat de vraagzijde zich ook in de gesubsidieerde 

kunstwereld gelden. 

Wellicht geïnspireerd door deze ontwikkelingen zie je steeds meer overheids

ambtenaren zich met de vraagzijde bezig houden. Het beleid is dan gericht op 

het genereren van de vraag. Het cultureel jongeren paspoort (CJP) is daar een 

mooi voorbeeld van. Krijg je mensen jong en voor weinig geld het theater en het 

museum in, dan komen ze later ook wel voor meer geld, zo is de redenering. 

Daarom staat cultuureducatie hoog op de agenda. Dankzij het traject CKV krij

gen culturele instelling stromen scholieren op bezoek. Maar het gaat verder. Een 

nieuw instrument dat overwogen wordt, is het invoeren van vouchers. Dus in 

plaats van de instellingen direct te subsidiëren, zou de overheid misschien wel 

de consumenten willen subsidiëren met als voordeel dat zij de keuze hebben en 

met hun keuze bepalen welke culturele producties de moeite en het geld waard 

zijn. 

Kortom, vanuit het economisch denkraam staat het individu met zijn ofhaar 

keuzevrijheid voorop. Creatieve productie zou zich dus moeten richten op de 

sturing van de vraag. Kunstproducenten zouden meer nadrukkelijk bezig dienen 

te zijn met wat ze te bieden hebben aan mensen en wel zo dat die mensen nog 

willen betalen ook. 

Erg onder de indruk van deze vorm van creativiteit in de culturele sector ben ik 

niet. Veel van de marketing is plichtmatig, om de subsidiënt (de overheid dus) te

vreden te houden. Of men maakt compromissen en speelt op het snelle succes, 

de glitter, de status en de grote belangstelling als in grootschalige evenementen, 

festivals, en blockbusters in. Meestal leveren die inspanningen niet veel meer op 

dan geld en vermaak. Zelden zijn ze kunstzinnig interessant. 

Een alternatief: aandacht voor het gesprek 

Het probleem, zoals ik dat zie, is het economisch denkraam. Het dwingt te den

ken in termen van producten, markten, kosten, efficiëntie, vraag, en consument. 

Voorstellingen, schilderijen, en tentoonstellingen worden producten die aan de 

consument gesleten moeten worden. Mijn voorstel is van dat denken afstand te 

nemen en eerder te denken in termen van processen, die ik gesprekken wil noe

men. Kunst, zo stel ik voor, is een gesprek. Je zou ook kunnen zeggen dat kunst 

bestaat bij de gratie van het gesprek erover. Denk dan niet alleen aan het praten, 

maar ook over het produceren. De musicus converseert met de muziek van ande

ren wanneer hij zijn muziek maakt. De schilderes verhoudt zich tot het werk 

van anderen wanneer ze schildert. Eerst in de context van een dergelijk gesprek 

krijgt de kunst zin en betekenis. Haar waarde komt tot uiting in de gesprekken 
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'Als we ervan uit-

gaan dat een goede 

samenleving flo

reert bij een inspi

rerend en kwalita

tief hoogstaand ge

sprek over de lmn

sten ( ... ), en wan

neer blijkt dat dat 

gesprek dreigt te 

verstommen, dan 

zou daar een reden 

voor cultuurbeleid 

zijn. De inzet zou 

dan moeten zijn 

het aanzwengelen 

van het gesprek.' 

die daarop volgen. Doordat andere kunstenaars zich met het werk bezig houden, 

ernaar refereren, er kritiek op hebben, zich er kwaad over maken. Doordat criti

ci en recensenten er aandacht aan besteden in hun schrijverij. En doordat er 

mensen zijn die het willen horen, zien en hebben. 

Kunst is in dit opzicht niet uniek. Ook de wetenschap bestaat in de vorm van 

gesprekken, en religie, voetballen, en wijn. Al pratende komen we tot een waar

debepaling van de dingen. De kunst is het gesprek gaande te houden. Daar is 

meestal meer voor nodig dan een markt waarin over de prijs der dingen onder

handeld wordt. We zien in de wetenschapssociologie bijvoorbeeld dat het gaat 

om herkenbare gemeenschappen van wetenschappers die zich in het gesprek 

mengen. Je herkent die gemeenschappen in wetenschappelijke instituten, zoals 

universiteiten en faculteiten, tijdschriften en conferenties. Wetenschappers hou

den hun gesprek gaande door "bijdragen" te leveren, in de vorm van artikelen, 

en aandacht te "geven" aan het werk van collega's. Het is een en al geven in de 

wetenschap. Wetenschappers "geven" commentaar, "dragen bij", en "zetten zich 

in" voor conferenties, tijdschriften en al die elementen die cruciaal zijn om het 

gesprek gaande te houden. Geld speelt zonder meer een rol in dit proces, maar 

gaat het om het gesprek, dan wordt het angstvallig weggehouden. Dat gesprek is 

hun gemeenschappelijk bezit. Ze bestaan bij de gratie daarvan. Maak de markt 

expliciet en dat gesprek zal onherroepelijk uiteenvallen. Stel je eens voor als we 

adviezen, referenties, en bijdragen in rekening zouden gaan brengen. Hoe zou

den we dan dit artikel moeten prijzen? Zou ik het dan nog wel schrijven? 

In de kunsten is het niet anders, al zijn de instituten wel anders. Ook een kunst 

bestaat bij de gratie van een intensief en dicht gesprek. Wil een werk bestaan, 

dan zal er op een of andere manier over gesproken moeten worden. En dan 

hangt het er nog van af wie erover spreekt. Stel je eens voor dat kunsthistorici 

een conferentie beleggen over jouw kunstwerken? Of dat de criticus van Tlle Ne\\' 

York Times de moeite neemt erover te schrijven? 

Volg deze gedachte en je realiseert dat het cultuurbeleid zich dient te richten op 

het gesprek over de kunsten. Als we ervan uitgaan dat een goede samenleving 

floreert bij een inspirerend en kwalitatief hoogstaand gesprek over de kunsten, 

naast tal van andere gesprekken natuurlijk, zoals gesprekken over religie, wijn, 

liefde, zorg, bloemen en wat dan ook, en wanneer blijkt dat dit gesprek dreigt te 

verstommen, dan zou daar een reden voor cultuurbeleid zijn. De inzet zou dan 

moeten zijn het aanzwengelen van het gesprek. 

Neem het toneel. Deze kunstvorm heeft het moeilijk in de concurrentie met tele

visie en film. Het aantal bezoekers neemt relatief af, en het gesprek over tonee! 

dreigt te verstommen. Het subsidiëren van het produceren en uitvoeren van to

neelstukken is iets, het genereren van een intensief gesprek erover blijkt iets 

heel anders te zijn. De kans is groot dat het meest intensieve gesprek plaats 

vindt onder de producenten. Verder betekent het niet al te veel. Het zal mis-



schien een paar toeschouwers aan het denken zetten en een herinnering bezor

gen, maar wanneer wordt nu tijdens een koffiepauze over een toneelstuk gespro

ken? En wie maakt mee dat in een verwarde situatie een toneelstuk aangehaald 

wordt om helderheid en inzicht te geven? Ja, Shakespeare vervult die functie nog 

wel eens, maar het gesprek over en rond zijn stukken blijft redelijk goed lopen. 

Films doen het zo veel beter (iedereen weet toch wat ik bedoel als ik naar "So

phie's choice" verwijs, of naar "Fatal Attraction"?). 

Kortom, gaan de kunsten ons aan het hart en willen we graag dat de kunsten 

een belangrijke rol hebben in ons samenleven, dan zal het om het gesprek moe

ten gaan. Cultuureducatie speelt daar ongetwijfeld een rol in, hoewel we ons 

kunnen afVragen wat studenten met hun verworven kennis doen wanneer ze er 

niets van terug horen in hun omgeving, dus wanneer niemand er over praat. Het 

stimuleren en subsidiëren van kunstproducenten zal ook helpen. Vraagsturing? 

Ja, maar dat heeft alleen maar zin wanneer vragers belang hebben bij, en be

langstelling hebben voor de kunstgesprekken. Hoe zorg je ervoor dat mensen 

zich blijvend in het gesprek willen mengen? Er is meer nodig om de gesprekken 

over de kunsten levendig te houden, zoals instituten, drama's die mensen bezig 

houden en tot de verbeelding spreken. 

Bezie maar eens hoe het gaat met religie. Mensen bouwen tempels en kerken, ze 

prediken, schrijven heilige schriften, en grijpen de politieke macht om het ge

sprek over religie alom te verspreiden. In sommige gevallen gaat het over weinig 

anders. Maar ook dat gesprek kan verstommen, zoals we nu bemerken. Hoe haal 

je dat gesprek terug? Wil je het terughalen? 

Het gaat om gemeenschappen 

Een gesprek bestaat bij de gratie van mensen die zich erbij betrokken voelen en 

er zich voor willen inzetten. Ieder gesprek heeft een kern nodig, een aantal men

sen die zich er met hart en ziel aan overgeven, met daarom heen een massa van 

mensen die zich er onregelmatig en met wisselende intensiteit mee bemoeien. 

Vooral een kwetsbaar gesprek als over de kunst en religie vraagt offers. Mensen 

moeten er wat voor over hebben. 

Dat het gesprek over de kunst offers vraagt, zij duidelijk. De belangrijkste offers 

worden gebracht door kunstenaars die geld en tijd opofferen om zich aan de 

kunst wijden. Maar zonder offers van anderen, wordt het niets. Het gesprek 

heeft mensen nodig die weliswaar zelf niet produceren, maar zich er wel op min 

of meer intensieve wijze in willen mengen, en er iets voor over hebben, zoals tijd 

en geld. Om die mensen aan te spreken, is creativiteit nodig. Ik geef een paar 

voorbeelden. 

'Het Toneel Speelt' is opgericht om oude en nieuwe Nederlandse stukken te 

brengen. De opzet was om met minimale structurele subsidies van de overheid 
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'Het zou de lmn-

sten ten goede ko-

men, wanneer meer 

mensen bereid zij n 

mee te doen aan zo-

iets als private 

fondsen, die initia

tieven in de kun-

sten steunen, wan

neer steeds meer 

mensen, en dus 

niet organisaties, 

bondgenoot wor

den van culturele 

instellingen. Want 

in die betrokl{en

heid bewijst de 

kunst haar waarde: 

te werken en voor een groot deel afhankelijk te zijn van inkomsten en vooral ook 

deelnames van de zogenaamde bondgenoten. De hoop was dat de waarde van de 

voorstellingen genoeg mensen zou bewegen om voor een aanzienlijke som geld 

bondgenoot te worden. Met het rendement van het aldus gevormde kapitaal zou

den de activiteiten gefinancierd kunnen worden. De gedachte was dat het offer 

dat de bondgenoten brachten, hen betrokken zou maken bij wat 'Het Toneel 

Speelt' doet. Ze zouden mee willen doen aan voorbesprekingen, vrienden en 

vriendinnen ertoe bewegen om vooral ook eens te komen, en wellicht ook bond

genoot te worden. Het zou worden als bij het toneelgezelschap de Appel dat ook 

een grote groep supporters kent die haar in zekere zin als van hen beschouwt. 

Op deze manier zou het toneel in bezit komen niet alleen van de producenten 

(de artistieke leiders, dramaturgen, acteurs, en in zekere zin ook de recensen

ten), zoals dat nu het geval is, maar ook van een groep serieus geïnteresseerden. 

'Het Toneel Speelt' is uiteindelijk maar gedeeltelijk in deze opzet geslaagd. Het 

besef blijft bestaan dat die betrokkenheid nodig is om het gesprek vol te houden. 

Een andere mogelijkheid is het uitbuiten van het creatieve proces. Niets is meer 

fascinerend aan het toneel dan het maken ervan. De voorstelling zelf verbergt 

het merendeel van het creatieve proces dat eraan vooraf ging. Stel nu dat je 

mensen op min of meer georganiseerde manier deel laat uitmaken van dat pro

ces. Neem de afdeling van een organisatie dat wel eens een creatieve impuls kan 

gebruiken. Laat de mensen van die afdeling eens een dag meelopen, en meema

ken wat het is om een scène in elkaar te zetten. Maak het niet commercieel, 

want dan knappen de artistieke mensen gauw af. Maar zorg wel dat er een stevig 

bondgenootschap, met een goede financiële bijdrage, aan gekoppeld wordt, zo

dat de mensen terugkomen, voorstellingen bij gaan wonen, en deel gaan uitma

ken van de gemeenschap waarin het gesprek over toneel plaatsvindt. Dat wordt 

dus veel meer dan een leuk avondje uit voor goede klanten of voor het perso

neel, de deal van het standaard-sponsorpakket. 

De overheid kan op deze mogelijkheden aansturen onder meer door haar steun 

afhankelijk te maken van dergelijke creativiteit. Het gevaar is dat, door als een 

grote moederkloek zich over de kunsten te ontfermen, dit soort creatieve ener

gie gesmoord wordt. Nu is de ganse kunstwereld gericht op wat de nieuwe staats

secretaris voor cultuur wil. Het zou beter zijn als de mensen in die wereld 

gericht zijn op het gesprek met nieuwe gesprekspartners en hun creatieve ener

gie daarvoor aanwenden. Daarom pleit ik eerder voor minder dan voor meer 

subsidies. Het zou de kunsten ten goede komen, wanneer meer mensen bereid 

zijn mee te doen aan zoiets als private fondsen die initiatieven in de kunsten 

steunen, wanneer steeds meer mensen, en dus niet organisaties, bondgenoot 

worden van culturele instellingen. Want in die betrokkenheid bewijst de kunst 

haar waarde. Zo gaat het ook met religie, als het goed is. 

Arjo Klamer is cultureel econoom aan de Hrasmus universiteit 
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'I<etenoml<ering 
is geen l<euze' 

cnv in gesprek 
met Peter Lu ttil< 

Door drs. J. Prij Volgens Peter Lu ttik (oprichting van de St. DOTank, zie 

elders in dit nummer voor een presentatie van uitgangs

punten van deze Stichting) kunnen succesvolle maat

schappelijke ondernemingen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontketening van de publieke dienstverle

ning. Maar vele maatschappelijke organisaties moeten 
ook zelf ontketend worden. In een zichzelf versterkende 

cyclus van regulering en schaalvergroting zijn zij in feite 

ambtelijke uitvoeringsorganisaties geworden, die zich 

richten op interne behoeften en overheidsvereisten in 

plaats van de wensen van de burger. Een geïnstitutionali

seerde kloof tussen de diverse wensen van de burgers en 

het uniforme aanbod is het gevolg. Ontketening (van de 
overheid) en ketenomkering (met de vraag van burger 

weer als primair uitgangspunt) zijn dan ook het devies. 

Volgens Peter Luttik is ketenomkering geen keuze. Het 
zal hoe dan ook gebeuren, gedreven door de veranderen

de structuur van onze economie en de veranderende ei

sen vanuit de samenleving. Als er geen kwalitatief goede 



publieke dienstverlening is, zullen mensen dat voor zichzelf 
regelen. Erosie van het publieke domein is dan het resultaat. 
De kwaliteit van het publieke domein kan door 'maatschap
pelijke marktvorming' worden gestimuleerd. In de optiek 
van Luttik hebben maatschappelijke ondernemingen net zo 
goed marktwerking nodig als 'normale' bedrijven. Zonder 
concurrentie zullen de aanbieders hun eigen belang uitein
delijk boven dat van de gebruikers van hun diensten stellen. 
Weglopen zal daarbij de ultieme sanctie zijn. Het proces van 
maatschappelijke marktvorming en concurrentie op kwali
teit zal veel tijd, inspiratie en politieke moed vergen. Vooral 
het organiseren van overkoepelende solidariteit is daarbij 
van levensbelang. Een gesprek over de beperking van de 
macro-economische analyse, maatschappelijke marktvor
ming en de organisatie van solidariteit. 

Beperkingen van de macro

economische analyse 

CDV: U heeft al een aantal artikel uit het 

nummer gelezen. Kunt u daar op reageren? 

LUTIlK: "Veel beschouwingen richten zich op 

vraagsturing vanuit een economische invals

hoek. Ook in een aantal bijdragen aan dit 

nummer zie ik dat terug, zoals bijvoorbeeld 

in het artikel van Bovenberg. Hij kijkt aller

eerst naar de effecten van het verleggen van 

financiële stromen. Maar als overheden de 

regie blijven voeren en blijven sturen, dan is 

er nog geen sprake van "ontketening" van 

de publieke sector. 

Luttik gaat uitvoerig op dit punt in. Het pu

blieke debat moet niet alleen gaan over de 

omkering van financieringsstromen van aan

bodkant naar persoonsgerichte budgetten. 

De vraag is: gaat het om transformatie van 

de hiërarchische ketenstructuur richting 

plattere horizontale netwerkstructuren of 

gaat het alleen maar om een herallocatie van 

budgetten en het op een andere manier 

inrichten van de financiële stromen? Luttik 

geeft aan dat zonder het eerste het laatste 

geen effect heeft. Nu is het zo, bijvoorbeeld 

in het voortgezet onderwijs en de zorg, dat 

de ontwikkelingen van toenemende regelge

ving en professionalisering hebben geleid tot 

grote regionale monopolies. Niet zozeer de 

behoefte van de burger, maar een zichzelf 

versterkende bedrijfsdynamiek, is daarbij 

maatgevend geweest. De uitdagende vraag is 

hoe door vormgeving van nieuwe interme

diaire structuren publieke dienstverlening 

op menselijke maat te leveren, terwijl tegelij

kertijd toegankelijkheid en solidariteit 

gewaarborgd worden. Pas dan kan 'vraagstu

ring' echt bijdragen aan de ontketening van 
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de publieke sector. maatschappij' noemt: het ontstaan van de 

netwerksamenleving en dalende transactie-

Fundamentele veranderingen in onze sa- kosten door informatietechnologie, het toe-

menieving en economie door individualise- gankelijk worden van informatie, het wegval-

ring, differentiatie in schaalgrootte (van 10- len van afstand en ruimte als grens. Dit alles 

kaal maatwerk tot globale netwerken), en maakt nieuwere flexibelere vormen van 

dalende transactiekosten door ICf nopen er bestuur en beheer mogelijk. 

volgens Luttik toe opnieuw de politieke vraag 

te stellen naar een adequate organisatie van Uit veel publicaties komt naar voren dat 

de samenleving. vraagsturing gekoppeld aan maatschappelijk 

ondernemerschap een middel kan zijn om 

De publieke taal{ en keten- de zogenaamde 'derde weg' vorm te geven 

oml{ering als noodzaal{ (zie ook Pennekamp, van Leeuwen en de 

Waal in deze bundel, red.). Volgens Luttik 
LUlTIK: "Als we praten over vraagsturing en 

ketenomkering is het essentieel dat we 

opnieuw de vraag stellen: waarom doen we 

de dingen die we doen, wat is de publieke 

taak? En hoe is dat te realiseren, door welke 

intermediaire structuren met hun voor en 

nadelen? Is dat iets dat door de overheid 

afdwingbaar moet zijn of kunnen mensen 

dat zelf? Veel gebeurt op basis van georgani

seerd particulier initiatief. Maar in veel 

gevallen is daarbij de keuzevrijheid voor bur

gers aanzienlijk ingeperkt. Door toenemende 

regulering en schaalvergroting zijn private 

instellingen in feite door overheidsregels 

geketende uitvoeringsorganisaties geworden, 

met weinig zeggenschap over de eigen be

drijfsvoering, iets wat ook Balkenende in zijn 

proefschrift van 1992 al constateerde, name

lijk dat de overheid door haar regelgeving en 

financiering de verstatelijking van private 

organisaties in de hand werkt". 

Volgens Luttik wordt de hele ontwikkeling 

naar ketenomkering en vraagsturing uitein

delijk gedragen door zaken die veel funda

menteler liggen dan politieke wensen. Het 

zijn processen die aangestuurd worden door 

wat hij de 'veranderende bedrading van de 

gaat het hierbij in de kern om ketenomke

ring. 

LUITIK: "Dat is een proces dat zijn wortels 

heeft in het Business Proces Redesign en minder 

te maken heeft met de derde weg-discussie. 

Het gaat om het opnieuw inrichten van 

bedrijfsprocessen, plattere en flexibele orga

nisatiestructuren. Vroeger reisde je 'gewoon' 

met de KLM: met KLM-bussen en KLM-vlieg

tuigen reisde je naar KLM-hotels. Nu is het 

vluchtnummer het enige dat nog te allen 

tijde van KLM is. Sommige vliegtuigen wor

den gefinancierd en gevlogen door derden, 

en soms blijk je ineens met NW te vliegen. 

Een kleding merk als Mexx is alleen nog een 

naam. Alles wordt ingekocht. De vraag is, 

wat heb ik nodig en wat kan ik waar inko

pen?" 

Het bedrijfsleven heeft in de jaren tachtig 

die transitie van bedrijfsprocessen doorge

maakt. Nu is het de beurt aan de maat

schappelijke dienstverlening om zich in die 

richting te ontwikkelen. Een belangrijke stel

ling van Luttik is dat ketenomkering eigen

lijk geen keuze is. De overheid moet mee in 

de beweging die het bedrijfsleven al heeft 



meegemaakt. Burgers accepteren niet meer 

dat kwaliteit in zorg en onderwijs achter 

gaat lopen. Het alternatief is dat mensen het 

autonoom gaan regelen. Uitholling van de 

publieke sector is dan het gevolg. 

CDV: Vraagt de nieuwe economie om een 

nieuwe politiek? 

LUTI1K: "De politiek zal zich opnieuw moeten 

bezinnen waar de maatschappelijke knelpun

ten liggen en hoe die kunnen worden opge

lost. Dat vraagt meer om een nieuw politiek 

debat. In de politiek zal het daarbij steeds 

meer gaan om inspirerende waarden die het 

Peter Luttik 

handelen sturen. Maar ontketening betekent 

dat invulling van die waarden tot nieuwe poli

tieke keuzes moet leiden. Zo geldt voor het 

CDA dat de kernwaarden (waaronder solidari

teit, rentmeesterschap) nog steeds overeind 

staan. Maar de invulling daarvan zal met de 

tijd mee moeten om bruikbaar te blijven." 

CDV: En de rol van DOTank? 

"Pro-actief ondernemerschap, betrokkenheid 

bij de publieke zaak en professionaliteit zijn 

belangrijke waarden voor DOTank Wij zijn een 

stichting met als belangrijkste doelstelling om 

nieuwe architecturen te ontwikkelen ter verbe

tering van de kwaliteit van de publieke dienst

verlening. Een aantal thema's daarbij is: het 

centraal stellen van de gebruiker, het stimulL~ 

ren van nieuwe maatschappelijke marktvor

men, transitiemanagement, het inspireren en 

aanmoedigen tot nieuw publiek debat." 

Over scholen en reisbureaus 
en maatschappelijke markt
vorming 

CDV: Wat bedoelt u met maatschappelijke 

marktvorming? Is dat niet een contradictio in 

terminis? 

LUTIlK: "Marktwerking wordt vaak gelijkge

steld met privaat eigendom, beursgang en 

winst maken. Maar het gaat hier om het levl4 

ren van maatschappelijke kwaliteit en maat

werk naar gebruikers toe. Een goed voor

beeld was de schoolwet van 1918, die het kie

zen tussen verschillende soorten onderwij s 

mogelijk maakte, terwijl de regeling er op 

geen enkele manier op ingericht was 0111 

winst te maken Wel kreeg je daardoor con

currentie tussen scholen. Als de kwaliteit 
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achteruit gaat, dan gaan mensen naar een 

andere school en dat merkje direct in het 

aantal beschikbare fte's (beschikbare arbeids

uren). Het gaat dan om maatschappelijke 

marktvorming, dat heeft dus niets te maken 

met winstgevendheid. Sturing op kosten is 

soms juist fimest voor kwaliteit. Inderdaad: 

Het Nederlandse primair onderwijs was en is 

nog steeds een schoolvoorbeeld van 'concur

rerend' non-profit maatschappelijk onderne

merschap: zeker na de ontzuiling is de keu

zevrijheid in de gemiddelde woonbuurt aan

zienlijk." 

"Wel dreigt schaalvergroting ook hier keuze

mogelijkheden en marktwerking te beper

ken. Scholen zouden dan net als sommige 

beroepsopleidingen en zorginstellingen grote 

dienstverleningsfabrieken kunnen worden 

die vanuit locale of regionale monopolie 

posities nauwelijks nog beïnvloed worden 

door de behoeften van burgers. Dat roept 

dan vanzelf weer meer regelgeving en verde

re schaalvergroting op. Maatschappelijke on

dernemingen hebben even hard marktwer

king nodig als normale bedrijven. De erva

ring is dat zonder concurrentie aanbieders 

hun eigen belang uiteindelijk boven dat van 

de gebruikers van hun diensten gaan stellen. 

Keuzevrijheid is daarbij de ultieme sanctie, 

waarbij minder goede aanbieders ontdekken 

dat andere maatschappelijke organisaties 

meer budget krijgen en daardoor meer din

gen kunnen doen." 

CDV: Hoe hou je die keuzevrijheid dan op peil? 

Waal werkt de implicaties daarvan voor de 

overheid verder uit. Waar je aan zou kunnen 

denken, zijn maatschappen voor on-derwijs: 

een pool met diversiteit aan verschillende 

competenties, een grote club van leraren. De 

school kan de professionalisering op een 

andere manier regelen dan door or-ganisato

rische schaalvergroting via wat ik 'onder

schoolse structuren' noem. Via een stukje 

marktvorming waar we het net over hadden. 

Het inkopen van faciliteiten en diensten kan 

dan gebeuren via een gezamenlijk op te zet

ten coöperatie. Dat maakt van de boven

schoolse manager eenfacilitymanager. De 

buurtschool zelf is dan weer verantwoorde

lijk voor kleinschalige dienstverlening." 

"Neem het beheer van een schoolgebouw. 

Hoeveel van de tijd is het gebouw nu eigen

lijk in gebruik? Van de beschikbare 24 uur 

staat dat het merendeel van de tijd leeg. Zo'n 

85% van de tijd staat de school ongebruikt. 

Het zou goed zijn in die tijd trainingen te 

kunnen verzorgen, of er een kerk bij elkaar 

laten komen. Het schoolgebouw runnen als 

een trefcentrum om zo de school als multi

functioneel centrum te benutten voor de ver

vulling van maatschappelijke behoeften. Zo 

kun je een ziekenhuis ook als een zorgcen

trum inrichten. Daarvoor is ook no-dig dat 

nieuwe vormen van maatschappelijke mark

ten worden ontwikkeld." 

"Een regulier voorbeeld uit het bedrijfsleven 

is een lokaal reisbureau. Dit bureau regelt 

mijn totale vakantie: vliegtuig, bungalow, 

bestemming. Maar koopt daarbij van alles bij 

LurnK: "Allereerst dit. De werkelijk belangrij- anderen in. Het is verantwoordelijk voor de 

ke taak van de overheid is niet het efficiënter levering van het totaalpakket. Dergelijke ma-

laten lopen van markten die er al zijn, maar nieren van slim inkopen kan via allerlei 

het faciliteren van het ontstaan van markten structuren plaatsvinden. In de vorm van 

waar die op dit moment nog niet zijn. De maatschappen,franchise-achtige structuren 



en de ontwikkeling van grote diensten, "mer

ken" vergelijkbaar met AH, Mexx of de 

ANWB, als mensen behoefte hebben aan 

voorspelbare kwaliteitsniveaus op verschil-

LW'IlK: "Precies. Het gaat erom het gesprek 

tussen de verschillende gemeenschappen 

gaande te houden. Dat is ook een belangrijke 

publieke taak. En de vraag hoever wij met 

lende locaties. Veel is nog niet gerealiseerd vraagsturing en ontketening willen gaan en 

om redenen die Balkenende bij zijn promotie wat onze doelen daarbij zijn. Het is aan de 

"verstatelijking van particuliere organisaties" 

noemde, waarbij de overheid pas terug 

treedt om ruimte te geven aan marktmecha

nismen als de financiële nood voldoende 

hoog gestegen is, maar niet "omdat politiek

staatkundige opvattingen dat vereisen" 

Niet onverdeeld zegenrijk 

Volgens Luttik vergroot ontketening en ke

tenomkering de eigen verantwoordelijkheid 

en betrokkenheid. Op zich is dat een belang

rijk gegeven, maar het is niet het enige dat 

telt. Het is natuurlijk ook nog de vraag waar

op die verantwoordelijkheid en betrokken

heid zich richten. Vroeger waren de verban

den waarin mensen leefden min of meer 

vanzelfsprekend en was ook de overkoepelen

de solidariteit ordentelijk geregeld. Nu zijn 

die verbanden ook onderwerp van keuze ge

worden. Dat is een verworvenheid die niet 

alleen maar zegenrijk hoeft te zijn, zo stelt 

Luttik. Een belangrijk gevaar is dat zelfgeko

zen gemeenschappen in zichzelf gekeerd ra

ken. Het extreme voorbeeld zijn gesloten ex

tremistische groepen die het internet ge

bruiken om alleen contact te houden met to

taal gelijkgestemden. Waar geen overkoepe

lend gesprek is, alleen vereenzelviging met 

de eigen beperkte groep. 

CDV: Wanneer we dat beeld naar de stad ver

plaatsen krijgen wij het beeld van wijken die 

door muren van elkaar gescheiden zijn? 

politiek om ten behoeve van het welzijn van 

allen een adequaat speelveld neer te zetten. 

Wanneer dat niet goed geregeld wordt, gaat 

dat ten koste van de publieke zaak." 

Een proces van lange adem 

LumK: "Het is goed dat men zich realiseert 

dat 'ontketening' een zaak van lange adem is 

voor de politiek, de aanbieders van publieke 

diensten en de gebruikers Dat het net als in 

het bedrijfsleven zo'n circa 10 tot 12 jaar zal 

duren. Er zijn daarbij risico's, zoals het orga

niseren van solidariteit en een te be-perkte 

focus op de macro-economische in-valshoek." 

"Een gedeelde en inspirerende lange termijn

visie op de organisatie van de samenleving is 

van belang. Zonder zo'n visie is het gevaar 

van platte privatisering en eenzijdige nadruk 

op kostenreducties aanwezig. Het ge-vaar is 

dat een concept als 'vraagsturing' misbruikt 

wordt om bezuinigingen door te voeren. Na 

een jaar of vier moet dan weer van voren af 

aan begonnen worden. Kostenreducties sec 

brengen de vereiste kwaliteitsimpuis niet tot 

stand. Bedenk wel: Er is slechts één alterna

tiefvoor ketenomkering en het organiseren 

van nieuwe maatschappelijke marktwerking. 

Dat alternatief is de verschraling van het 

publieke domein. En dat zou mij zeer aan 

het hart gaan." 
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Een toetsingskader voor 
"Ontketening" van de 
publieke sector 

vernieuwingsprocessen. In een serie 

van bijeenkomsten met trekkers van 

vernieuwingsprocessen in onderwijs, 

mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid 

DOTank's 12 stappenplan voor de ontkete- en zorg is daarover stevig gedebat-

ning van de publieke dienstverlening teerd. De resultaten van deze discus-

sie zijn via het internet met een veel 

Van alle kanten worden initiatieven bredere groep gedeeld en op di-verse 

genomen gericht op de kwaliteit van sites gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld 

de publieke dienstverlening: vanuit de forumdiscussies op www. 

het CDA over maatschappelijk onder- dotank.nl of www.scienceguide.org 

nemerschap, vanuit het ministerie over ontketening en de nieuwe poli-

van Economische Zaken over sys- tiek. 

teeminnovatie en vanuit de ministe-

ries Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, en Land

bouw, Natuurbeheer en Visserij over 

transities naar duurzaamheid. Er 

ontstaan kenniscentra rond leren, 

vernieuwen en publiek-privaat 

samenwerken. Binnen en buiten de 

overheid worstelen groepjes mensen 

met een nieuw begrippenkader: 

Infodrome en 'Het kabinet on line' 

Nederland Kennisland, XPIN, IMI, 

verschillende kenniscentra (PPS, ICT, 

LNV) en ICES instituten zoals Klict. 

Ook vanuit het DOTank-netwerk 

kwam eind 2001 een groepje bij el-

Wij identificeerden 12 "kenmerken" 

van een succesvolle ontketening en 

noemden dat de "ontketeningstoets"; 

naar analogie van de bekende 12 

stappenprogramma's om van versla

vingen af te komen. Immers, de hui

dige aanbodsturing van de publieke 

sector werkt verslavend, zowel voor 

de beleidsmakers als voor de uitvoer

ders. Beiden worden zo afhankelijk 

van een systeem dat ze dat niet meer 

durven te veranderen; ook als het sys

teem overduidelijk niet meer aan de 

gestelde eisen voldoet. 

kaar om ervaringen te delen over en Twaalf ontketeningsstappen die wel 

te leren van succesvolle en minder in hun onderlinge samenhang moe-

succesvolle pogingen om de publieke ten worden gezien. Het is niet genoeg 

sector te verbeteren. om slechts 1 of 2 elementen van de 

pu-blieke dienstverlening te verande-

DOTank wil een bijdrage leveren door 

de beste ervaringen met vernieuwin

gen van de publieke sector bij elkaar 

te brengen. Dat maakt het mogelijk 

om te komen tot een gezamenlijk 

taalgebruik en begrippenkader voor 

ren: vraagsturing alleen werkt even

min als het enkel verkopen/privatise

ren van publieke monopolies. 

"Horizontalisering" is noodzakelijk. 

Dit vereist aandacht voor (publieke) 

marktontwikkeling, nieuwe dwarsver-

C1 



CDV I NR 7, 8, 91 SEPTEMBER 2002 

banden - en de ontwikkeling van 

organisaties op menselijke schaal aan 

de aanbodkant (overheid). Goede 

nieuwe structuren blijven echter 

theorie als er niet voldoende aan

dacht is voor succesvol transitie

management (het veranderingsproces 

zelf is even belangrijk als de nieuwe 

structuur). En zonder een hernieuwd 

gesprek over de gemeenschappelijke 

waarden en normen, die we via 

publieke en maatschappelijke struc

turen willen realiseren, lopen alle 

pogingen tot vernieuwing uiteinde

lijk toch vast en verliezen snel alle 

legi timi tei t. 

Ontketening behoort een zorgvuldig 

proces te zijn; verkeerd aangepakt 

kan ontketening leiden tot partiële 

en daardoor niet effectieve oplossin

gen. Nederland heeft goede scholen 

met toegewijde teams en een hoog

waardige gezondheidszorg. Onder de 

verkeerde druk kan zo'n systeem be

zwijken. Het is echter ook waar dat 

het potentieel van de toegewijde 

onderwijzers en zorgverleners, maar 

deels wordt gebruikt en dat, mits de 

dienstverleners de ruimte krijgen om 

inventief in te spelen op de steeds 

diverse behoeften van onze samenle

ving, een "ontketende dienstverle

ning" veel grotere prestaties kan le

veren. De "ontketeningtoets" kan hel

pen als een "checklist" van items waar 

in een complex vernieuwingstraject 

aandacht aan moet worden geschon

ken. 

Een "Ontketeningstoets" moet blijven 

groeien met de ervaring van nieuwe 

programma's en nieuwe inzichten uit 

verschillende achtergronden en disci

plines. Zo'n begrippenkader is na

tuurlijk nooit "af". Maar een derge

lijk begrippenkader is wel nodig om 

spraakverwarring te voorkomen en 

gesprekken over vernieuwing van de 

publieke sector mogelijk te maken. 

Toetsend aan de bestaande praktijk 

ontwikkelt het zich voortdurend. 

Dit themanummer leidt in ieder ge

val tot een bijstelling op onderdelen 

van de twaalf punten. Bijvoorbeeld 

door het te toetsen aan l.ans Boven

berg's voorwaarden voor succesvolle 

vraagsturing. Of door dl' heldere in

zichten van De Waal over de over

heidsrol bij het goed laten functione

ren van markten en dl' eisen die aan 

de nieuwe organisaties worden ge

steld te gebruiken. Door expliciet 

aandacht te schenken aan gesprekken 

in gemeenschappen als cruciale vorm 

van maatschappelijk debat, zoals 

Klamer benadrukt. Door een duidelij

ker onderscheid te maken tussen pu

blieke en maatschappelijke belangen. 

Door aan te geven dat het bij vraag

sturing niet gaat om een macro-eco

nomische verschuiving van fin,lncie

ringsstromen, maar om nieuwe mi

cro- en mesostructuren waar de ge

bruiker daadwerkelijke keuze in 

krijgt. Maar ook door niet alleen de 

druk van grote maatschappelijkl' in

vesteringen te gebruiken voor ver

nieuwende transities, maar juist ook 

de druk van herstructureringen en 
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besparingen; een aanpak die Bal

kenende al in een proefschrift propa

geerde: "De overheid treedt terug als 

de financiële nood voldoende hoog is 

gestegen, niet omdat politiek-staat

kundige opvattingen dat zouden ver

eisen". Hij gaf trouwens ook aan dat: 

"bij het zoeken naar een nieuwe 

maatschappelijke balans tussen be

slissen, betalen en genieten, aan de 

verantwoordelijkheid van private or

ganisaties en aan het marktmechanis

me een groter gewicht dient te wor

den toegekend dan aan overheidsin

terventie. Een principiële en prakti

sche heroriëntatie op de verzorgings

staat noopt daartoe." (Balkenende, 

Overheidsregelgeving en maatschappelijke 

organisaties, 1992). 

Om het ontketeningsproces te onder

steunen, stellen wij voor een "toet

singscommissie" op te richten. De 

belangrijkste toetredingseis voor de 

commissies zelf is dat leden een bij

drage leveren aan de verdere ontwik

keling van het toetsingskader. De 

toetsingscommissie moet gevraagd en 

ongevraagd vernieu wingsvoorste llen 

aan de hand van het toetsingskader 

kunnen bespreken en evalueren. Doel 

is te komen tot betere voorstellen, 

maar evenzeer om te leren van de 

goede voorstellen en de "Ontkete

ningstoets" steeds verder aan te 

scherpen. 

domein. Door een verdere uitwerking 

van de 12 'kenmerken' in meetbare 

criteria en indicatoren kunnen or

ganisaties voor publieke diensten el

kaar collegiaal daaraan toetsen. De 

initiatiefnemers willen graag mede 

aan de hand van reacties het voor

touw nemen bij die uitwerking. 

De ontwil{kelingstoets 

in kort bestek 

Ontketening van de publieke dienst

verlening kan getoetst worden aan de 

volgende criteria: 

Dienstverleners laten zich sturen 

door de gebruiker aan het begin van 

de keten te plaatsen: 

1. Met maatwerk dat zich richt op de 

behoeften van individuele burgers, in 

plaats van eenvormige minimumop

lossingen vanuit een verdelende 

rech tvaardigheid; 

2. Met een variëteit van oplossingen 

en keuzemogelijkheden daarbij, in 

plaats van verdergaande uniforme

ring en nog meer voorschriften; 

3. Met transparante informatie over 

keuzemogelijkheden, in plaats van de 

problemen van de diensten leverende 

organisa ties af te schermen. 

11 Publieke dienstverlening wordt 

ingerich t naar menselij ke maa t: 

4. Door netwerken van dienstverle

ners te ontwikkelen, die traditionele 

Deze toets leent zich ook voor 'doe- structuren doorsnijden, in plaats van 

het-zelf'-gebruik door dienstverlenen- de traditionele ketens te versterken 

de organisaties in het publieke door steeds verdere schaalvergroting; 
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5. Door nieuwe markten te ontwikke

len waarin een variëteit aan maat

schappelijke partijen en ondernemin

gen publieke doelen verwezenlijken, 

in plaats van eenzijdige aandacht 

voor eigendomsverhoudingen en het 

efficiënter functioneren van bestaan

de markten; 

6. Door mensen werkzaam in de 

publieke diensten te motiveren om 

voortdurend te blijven verbeteren, in 

plaats van hen 'permanente' oplos

singen op te leggen. 

111 Rond grote maatschappelijke her

structureringen worden vanuit ambi

tieuze visies, stap voor stap oplossin

gen ontwikkeld; 

7. Werken met resultaatgerichte leer

processen bij het realiseren van 

maatschappelijke ambities, in plaats 

van bewezen, maar beperkte, oplos

singen te accepteren; 

8. Door de zich daarbij ontwikkelen

de belanghebbenden tot drijvende 

kracht te maken, in plaats van de be

langhebbenden bij de status quo alle 

ruimte te geven; 

9. Opereren van ui t een interna tiona

Ie blikverbreding op oplossingen, in 

plaats van een nationale blikvernau

wing. 

IV Vorming van sterke, doeltreffende 

structuren in de openbare ruimte van 

de samenleving: 

10. Met als basis het opnieuw door

denken van publieke rollen en maat

schappelijke belangen, in plaats van 

een legitimatie ervan vanuit traditie 

en gewoonte; 

11. Stimuleer ontwikkeling van sterke 

vraaggemeenschappen en interve

nieer bij voorkeur door ondersteu

ning van die gemeenschappen, in 

plaats van door verdere ondersteu

ning van aanbieders en hun bescher

m i n gs con s tru c t i es; 

12. Verdiepen en verbreden van 

gesprekken over gemeenschappelijke 

waarden en ambities, in plaats van 

eenzijdige aandacht voor de verde

ling van geldstromen en taken naar 

de uitvoerders van publieke diensten. 

Een ambitieus programma. Maar wil

len wij de kwaliteit van onze samen

leving werkelijk verhogen en de bur

gers blijvend betrekken bij de ontwik

keling van die samenleving, dan zul

len er nieuwe prestaties moeten wor

den neergezet. Ketens van de publie

ke monopolies, die zijn ontworpen 

om ons te voorzien van onderwijs, 

zorg, vervoer, veiligheid en sociale 

zekerheid, moeten worden doorbro

ken. En dat vereist "ontketening" en 

een 'ontketende' publieke dienstver

lening. 

Jozef Kok (Lector aan de Fontys Hogescho

len), P.G. Kroeger (General manager 

ScienceGuide.Org), Nanko Boerma (dira

teur Management Centrum), Bart De vries 

(Hollander en van der Meij), Geert Roosten 

(bestuur Stichting DoTank), Gert Hofsteen

ge (stichting DoTank), Peter Luttik (oprich

ter Stichting DoTank). 
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'Vraagsturing breeldj Zei 

voor humanisering' 
Slotgesprel< CDV 

naZOlllernUllllller 2002 

Door Thijs]ansen Welke conclusies zijn te verbinden aan het onderzoek 

dat in dit nummer naar ontketening door vraagsturing 

is gedaan? Een gesprek met christen-democraten en 

deskundigen onder leiding van redactievoorzitter 

prof.dr. Ernst Hirsch Ballin met mevrouw Maria van der 
Hoeven (Minister van Onderwijs), drs. Nancy Dankers 

(oud-lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer), prof. 

dr. Wim van de Donk (bijzonder hoogleraar maatschap
pelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg), 

prof. dr. Sylvester Eijffinger (hoogleraar Financiële 
Economie aan de Universiteit van Tilburg), dr. Anne 

Bert Dijkstra (senior onderzoeker Onderwijssociologie 
aan de Universiteit Groningen). 



HIRSCII BALLIN: Er bestaat een breed gevoelen 

dat de lange tijd sterk dominante aanbod

sturing gecorrigeerd moet worden. Dat is 

ook de analyse van een reeks rapporten 

van het Wetenschappelijk Instituut onder 

de titel 'Het wachten moe' en van de CDA

fractie in de Tweede Kamer. Organisaties 

in onderwijs en zorg zijn onvoldoende 

responsief ten opzichte van de maatschap

pelijke behoeften. In rapporten van het 

WI - bijvoorbeeld over zorg - wordt vraag

sturing beschouwd als een instrument om 

de 'maatschappelijke sector' te revitalise

ren. De centrale vraag van het nummer en 

van dit gesprek is in hoeverre vraagstu

ring kan bijdragen aan een betere vervul

ling van publieke taken en welke voowaar

den daarvoor moeten worden vervuld. 

DANKERS: Mijn stelling is dat er geen werke

lijk alternatief is voor vraagsturing: ideo

logisch niet en praktisch niet. Zo'n betere 

vervulling van publieke taken is zeer drin

gend noodzakelijk! De aanbodsturing, de 

overregulering en bureaucratisering van 

oorspronkelijk sterk private en maat

schappelijke sectoren als de zorg en het 

onderwijs hebben geleid tot bepaald niet 

te onderschatten problemen. Wanneer ik 

naar de zorg kijk, dan zien we wachtlijs

ten en wachttijden die onverdraaglijk zijn 

in een zichzelf beschaafd vindend welva

rend land. Ruim 100.000 ouderen moeten 

wachten op de hen toekomende en zelfs 

rechtens verzekerde zorg. Ik zie de invoe

ring van vraagsturing in verschillende sec

toren als een breekijzer om een einde te 

maken aan verschijnselen die met elkaar 

---
v.I./u: Dijkstra ('/1 va/l d('r 110(,\'(,/1 

verweven zijn. Ik noem onder andere: 

paternalisme en arrogantie van aanbie

dende organisaties, de overregulering en 

bureaucratisering en de daardoor veroor

zaakte demotivatie van de professionals. 

Er is hierdoor in de afgelopen decennia 

sprake geweest van een steeds verder 

voortschrijdende dehumanisering die 

sterk samenhangt met overregulering en 

bureaucratisering. 
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Vi\,'1 DE DONK: Ik ben het met Dankers eens 

dat vraagsturing zeker een instrument is 

voor de verbetering van maatschappelijke 

dienstverlening in bijvoorbeeld zorg en 

onderwijs. Ik geloof dat daarmee een bij

drage kan worden geleverd aan de noodza

kelijke revitalisering van veel maatschap

pelijke organisaties. Maar het is geen 

panacee, en het doel ervan moet goed in 

het oog worden gehouden. Er vallen ook 

wel enkele kritische vragen te stellen. Het 

valt mij op dat er bijna vanzelfsprekend 

wordt uitgegaan van de zwart-wit-tegen

stelling tussen aanbod- en vraagsturing. Is 

er wel zo'n tegenstelling? Het lijkt mij 

goed dat er meer prikkels komen voor 

democraten kan vraagsturing mijns 

inziens nooit een doel op zichzelf zijn, 

maar zou zij altijd ten dienste moeten 

staan van gemeenschapswerking, of zoals 

Dankers stelt een breekijzer moeten zijn 

ten behoeve van humanisering. Pleidooien 

voor marktwerking miskennen vaak het 

eigen karakter van de 'producten' in secto

ren als zorg en onderwijs. Die zijn niet 

voor niets vaak ondergebracht bij maat

schappelijke organisaties die hun dienst

verlening niet laten leiden door een eco

nomisch beginsel. De homo economicus is 

een pathologie. Onderwijs en zorg zijn 

geen plastic emmers. Producten en zorg

diensten hebben toch ook sterk relatione-

aanbieders, maar laten we niet overdrij- Ie elementen. 

ven. Het risico is anders aanwezig dat Het is belangrijk je goed bewust te blijven 

goede kanten van aanbod sturing verloren van de visies die door instrumenten als 

gaan. Die zijn er zeker ook in het geval vraagsturing worden geïmpliceerd. Uit 

van de diensten waarover we hier spreken. artikelen in dit nummer als dat van van 

Het gaat hier om diensten waarbij een Swierstra en Tonkens en het interview 

simpel aanbod-volgt-vraag-schema vaak met Van Rooij blijkt ook heel duidelijk dat 

niet opgaat. Vragers bevinden zich in veel achter instrumenten als vouchers niet 

gevallen in een afhankelijke positie van alleen technisch-rationele keuzes zitten, 

aanbieders, die soms de vraag mee vor- maar visies. Bijvoorbeeld een visie op 

men en articuleren. Leraren en artsen zijn onderwijs die mij niet aanstaat. De rela-

niet te vergelijken met om het even welke ties in het onderwijs zijn in essentie niet 

producenten. te zien als een producent-consument-rela-

Wat mij betreft zou het dus meer moeten tie. 

gaan om het vinden van een goede balans 

en een breder perspectief: welke criteria 

zijn wenselijk in een bepaalde sector om 

de balans tussen vraag sturing en aanbod

sturing te houden? Dat ligt in de sector 

van de gezondheidszorg weer anders dan 

in de sociale woningbouw. Men moet voor

al kijken naar wat het hoofddoel is. Dat is 

in belangrijke mate een bestuurlijk-poli

tieke afweging, die een simpel econo

misch denken ontstijgt. Voor ons christen-

VAN DER HOEVEN: Wanneer we vraagsturing 

reduceren tot alleen maar 'marktwerking' 

en vanuit een economische visie bekijken, 

reduceren we een driehoek tot een relatie 

tussen vrager en aanbieder. Ik denk dat 

het goed is om er voortdurend op te letten 

dat het bij vraagsturing gaat om een drie

hoeksrelatie tussen de overheid, de aan

bieder van diensten en de gebruiker van 

diensten. Zoals Van de Donk stelde, gaat 



het om het zoeken van een balans in die 

driehoek. 

EI]I'FINGER: Als econoom en christen-demo

craat ben ik het er geheel mee eens dat 

vraagsturing als een driehoeksrelatie 

moet worden gezien en een uitsluitend 

economische invalshoek onvoldoende is. 

Er is een visie op de taken van de overheid 

nodig en politieke keuzes zijn daarbij 

onvermijdelijk. Ik bespeur twee dringende 

kwesties. Er zal ten eerste een duidelijk 

antwoord moeten komen op de vraag: wat 

zijn de kerntaken van de overheid? Wat 

bestempelen wij als respectievelijk collec

tieve, semi-collectieve of private goederen? 

Christen-democraten hebben altijd gevon

den dat het onderwijs een collectief goed 

is. De tweede vraag is: wat is het optimale 

voorzieningenniveau? Economen stellen 

dan dat dit het niveau is waarop de exter

ne effecten plaatsvinden. Maar ook hierbij 

moeten politieke keuzes worden gemaakt. 

Christen-democraten hebben een voorkeur 

voor een zo laag mogelijk niveau, krach

tens beginselen als subsidiariteit en soeve

reiniteit in eigen kring. De dienstverle

ning zou in sectoren als zorg en onderwijs 

zo dicht mogelijk moeten gebeuren bij 

degene om wie het gaat. En dan is het 

makkelijk te constateren dat de werkelijk

heid daar vaak haaks op staat, omdat veel 

van dergelijke voorzieningen gecentrali

seerd zijn. Voor het realiseren van meer 

subsidiariteit kan vraagsturing beslist een 

instrument zijn. Dit betekent in het kort 

dat de afstand tussen vrager en aanbieder 

niet te groot mag zijn. Anders weet men 

niet wat de behoefte is en wat mogelijk is. 

Heel belangrijk is een juiste analyse van 

de marktimperfecties in een bepaalde sec-

tor. De institutionele vormgeving en de 

prikkels moeten goed zijn: kwaliteit moet 

optimaal zijn en de prijs/kwaliteitsverhou

ding moet in orde zijn. 

VAN m DONK: Het is interessant om over 

prikkels te spreken, maar dan wel graag 

niet alleen maar weer over financiële prik

kels. In sectoren als zorg en onderwijs 

gaat het om producten en diensten waar

over je niet alleen wil praten in financiële 

termen. Daar moet het niet alleen om 

'marktwerking' maar ook om gemeen

schapswerking gaan. Kenmerkend voor dit 

soort sectoren is dat het in sterke mate 

om tweezijdige relaties gaat, waarbij het 

veronderstelde 'evenwicht' tussen aanbie

der en vrager vaak ver te zoeken is. Om 

concreet te illustreren wat ik bedoel: 

onlangs zag ik een foto waarop je een 

patiënt zag die door een verpleegster 

gevoed werd en daar stond provocerend 

onder 'Deze man neemt het product zorg 

af. Lachwekkend natuurlijk, omdat 'het 

product zorg' als typering van de relatie 

tussen zorgbehoevende en zorgverlener 

niet adequaat is. Het gaat om vaak kwets

bare relaties waarin betrokkenheid en ver

trouwen op zijn minst zo belangrijk zijn 

als de prijs. 

VAN DER HO~VEN: Ik voelde mij erg aange

sproken door een citaat in het artikel van 

Frans de Vijlder: 'Vraagsturing is een ding, 

inspelen op de vraag is een ander'. Zo wil

len de meeste mensen over het algemeen 

niet - bijvoorbeeld - 5 uur onderwijs of 

zorg kopen, omdat het daarbij niet om 

producten gaat, maar bij het onderwijs 

ook om ontwikkelingsprocessen bij leer

ling en student. Laten we ons wel realise-
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ren waarom we over vraagsturing spreken: 

veel mensen zijn ongelukkig met de 

arrogantie van aanbieders. Deze zouden 

zich veel meer moeten afVragen: Wat is er 

veranderd bij degenen aan wie diensten 

verleend worden? Wat verwacht degene 

die een ontwikkeling bij ons komt door

maken? 

Het is de vraag of de toegankelijkheid en 

de kwaliteit door vraagsturing beter 

wordt. Laten we niet denken dat in een 

echte markt de klant alles voor het zeggen 

heeft. Wie bepaalt het aanbod in de 

markt? Bijvoorbeeld Albert Heijn: die kijkt 

echt wel of er zoveel vraag naar iets is dat 

men er winst mee kan boeken. Niet elk 

individu kan op maat bediend worden. 

Een ander punt is dat er een breed assorti

ment moet zijn, wil je de vraagsturing een 

serieuze kans geven. Als er nauwelijks een 

assortiment is dan heeft het ook geen zin 

om op vraagsturing over te stappen. Dan 

zie ik een groeiend aantal rechtszaken 

voor mij van mensen die van alles eisen, 

en van aanbieders die niets kunnen bie

den. Daarmee lossen we de frustraties 

echt niet op. Dan worden burgers slechts 

consumenten van onderwijs en wordt de 

betrokkenheid aangetast. Er zijn dus wel 

'mitsen en maren'. Als men zich daar 

maar van bewust is, behoeven die echter 

niet de invoering van vraagfinanciering 

op te houden. Ik verwijs even naar het 

voorbeeld van de leerlinggebonden finan

ciering, het zogenaamde 'rugzakje'. De 

Eerste Kamer heeft de behandeling van 

het wetsvoorstel eerder dit jaar controver

sieel verklaard waardoor invoering per 1 

augustus niet meer haalbaar is geworden. 

Ik vind dat jammer omdat vanuit het 

gehandicapte kind geredeneerd een zo 

passend mogelijk onderwijssysteem 

gewenst is. Natuurlijk is er op onderdelen 

nog een aantal praktische bezwaren. Ik 

sluit mijn ogen daar niet voor, maar vind 

die bezwaren niet opwegen tegen de voor

delen. Bovendien kun je de beste aanpass

ingen pas doorvoeren als je ziet hoe een 

en ander in de praktijk uitpakt. Ik hoop 

dan ook op een spoedige behandeling in 

de Senaat, waarna het Leerlinggebonden 

Financieringsstelsel zo spoedig mogelijk 

kan worden ingevoerd. 

DANKERs: Bij mij staat voorop dat vraagstu

ring een breekijzer voor humanisering is. 

Er wordt bij de invulling van vraagsturing 

door mijn gesprekspartners en ook som

mige auteurs in het nummer wel erg 

afhoudend gereageerd op de associatie 

met marktwerking. Niet alleen Bovenberg, 

maar ook EttyfVeraart, de Waal en Smit 

zeggen daarover in hun bijdragen beharti

genswaardige zaken. Ik zweer niet bij 

marktwerking. Maar het blijft mijn voor

keur genieten boven een doorgeschoten 

planeconomie. Kijk naar wat de aanbodre

gulering in Nederland heeft voortge

bracht: schaarste alom en verschraling 

van de kwaliteit. En het gevolg is dat de 

solidariteit onder druk is komen te staan. 

Het rijke deel van de natie maakt steeds 

minder gebruik van de AWBZ (Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten) en wijkt 

voor curatieve zorg uit naar het buiten

land. Dergelijke ontwild<elingen zien we 

ook in het onderwijs. Ik noem twee voor

beelden. Wat betreft het onderwijs het 

verhaal over de twee zussen van wie er 

een was uitgeloot. Zij vond een plek in 

Antwerpen die ook nog eens goedkoper 

bleek te zijn door lager collegegeld en 



minder woonlasten. Ook de in Nederland 

wel ingelote zus en twee van hun vrien

dinnen gingen mee over de grens. Wat 

betreft de zorg is het nu al in een aantal 

gevallen zo dat je voor goede medische 

zorg over de grens moet zijn. Er zijn voor

beelden van kinderen die in coma liggen 

en in Nederlandse ziekenhuizen opgege

ven waren en in een buitenlands zieken

huis er weer uitgehaald zijn. Het beleid 

van kostenbeheersing via aanbodsturing 

ging gepaard met een vruchteloos pogen 

mensen met hogere inkomens goede of 

betere zorg te onthouden. Dat heeft 

gefaald. 

Een belangrijk element van marktwerking 

dat we in zorg en onderwijs en andere sec

toren terug moeten halen is klantvriende

lijkheid. Daarvoor is stemmen met de voe

ten kenne lij k onon tbeerlij k. 

Naar een nieuw 

machtsevenwicht 

HIRSCII BJ\LI.IN: Eijffinger stelde de vraag 

naar de kerntaken van de overheid. 

Wanneer we van een sterk aanbodgefïnan

cierd naar een sterk vraaggefinancierd 

stelsel gaan, is het inderdaad belangrijk 

na te gaan welke rol de overheid wel dient 

te vervullen. Wat is jullie visie daarop? 

VAN DI DONK: Als we vraagsturing een goede 

plek willen geven dan is het zaak om de 

kwetsbare relaties in de driehoek op een 

goede manier te ordenen. Naast de aanbie

ders en gebruikers heeft de overheid een 

lastige positie. Dat leidt tot toenemende 

spanningen. Bijvoorbeeld in het onderwijs 

is er aan de ene kant de burger die zelf en 

autonoom wil kiezen en aan de andere 

kant de kwestie of we met zijn allen wil

len dat er in het onderwijs meer geleerd 

wordt dan alleen rekenen en schrijven. De 

overheid zit daar lastig tussen: zij is finan

cier, zij vaardigt regelgeving uit en heeft 

bijna een monopolie op kennis over wat 

er zich in het onderwijs afspeelt. Zo wordt 

het Ministerie van Onderwijs door de 

introductie van het onderwijsnummer 

binnenkort echt een soort alwetende 

actor. Zo is het machtsevenwicht in de 

driehoek van vraagsturing zoek geraakt. 

Er moet meer gekeken worden naar iets 

als de 'trias politica', dat nog steeds een 

Nw](y [Jank",-, 

wijs beginsel is voor het inrichten van 

relaties waar macht een rol kan spelen. 

DANKI'RS: Terecht spreek je over een zoekge

raakt machtsevenwicht. De oorzaak daar

van wordt nog al eens op de verkeerde 

plek gezocht. Vaak wordt gezegd dat de 

enorme overheidsbemoeienis het resul

taat is van de noodzaak de kosten te 

beheersen. Vaak is dat de start geweest. Zo 
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is de budgettering een kapstok voor ver

gaande overheidsbemoeienis in de zorg 

geweest. Maar de meeste 'ketens' ontston

den in een latere fase. Het schijnt een wet 

van Meden en Perzen te zijn dat elke nieu

we wet leidt tot een eigen systeem van 

regelneverij. Hoe moeilijk dit te bestrijden 

is, leren de lotgevallen van de kabinetten

Lubbers. Deze maakten minder gedetail

leerde wetgeving (kaderwetten) omdat er 

minder regels moesten komen. De wettek

sten werden korter, maar de lagere over

heidslagen hebben daarna het heft in 

handen genomen en veel meer regels 

geproduceerd dan ooit werd gedroomd. 

EIJFFINGER: De rol van de overheid is inder

daad een lastige. Vraagsturing kan niet 

zonder, zoals we eerder constateerden, 

maar aan de andere kant loopt vraagstu

ring daardoor ook het gevaar weer even 

snel ingekapseld te worden door hetzij 

ambtenaren, hetzij koepels die automa

tisch alles naar zich toetrekken. Dankers 

heeft gelijk: er is een wetmatigheid dat 

regulering deregulering oproept en dat 

deze weer automatisch reregulering 

oproept. Deze wetmatigheid is moeilijk te 

doorbreken. Er is echter wel een aantal 

zaken die anders geregeld kunnen worden 

zodat de kansen op overregulering kleiner 

worden. Het is bijvoorbeeld evident 

onjuist dat de overheid tegelijkertijd 

financier en kwaliteitsbewaker is. Die 

functies dienen dringend ontvlochten te 

worden. Door die machtsconcentratie 

heeft het kunnen gebeuren dat er zoveel 

grote ziekenhuizen en grote scholen zijn 

ontstaan: er werd een financieel worteltje 

voorgehouden om te fuseren en te kiezen 

voor één raad van bestuur. Daarbij was 

geen sprake meer van een behoorlijke 

kwaliteitstoetsing. Niettemin is er op som

mige kleine fronten wel met succes verzet 

geleverd. Daarvan zijn de categoriale gym

nasia een goed voorbeeld. Deze zijn vanuit 

het oogpunt van de overheid altijd als 

onhandig, te klein en te inefficiënt 

beschouwd. Ouders en leraren hebben er 

toch een aantal overeind weten te hou

den, tegen de stroom in. Vaak zijn ze niet 

voor niets van hoge kwaliteit. Dat zijn ech

ter uitzonderingen op de regel. Nu ziet 

men gelukkig langzamerhand in dat een 

scheiding van de genoemde functies nood

zakelijk is. Zo komt in het hoger onder

wijs de accreditatie van instellingen op 

gang en daarvoor wordt een apart orgaan 

op afstand van de overheid aangewezen. 

Dat is een belangrijke stap. 

DIJKSTRA: Het voorbeeld van de categoriale 

gymnasia illustreert ook een ander aspect: 

het gaat om selectieve scholen die veelal 

een wat elitair publiek bedienen. Vaak zijn 

het ouders die uitstekend de weg weten in 

onderwijsland. Het scholenbestand in 

Nederland bestaat in meerderheid uit 

instellingen die niet zo selectief willen of 

kunnen zijn en ouders bedienen die min

der hulpbronnen en mogelijkheden hebben 

om maximaal profijt van het onderwijsstel

sel te trekken. Denk aan zwarte scholen als 

extreme illustratie daarvan. Dat laat zien 

dat niet uitsluitend kwaliteit en output ijk

punten zijn. Ook andere doelstellingen van 

onderwijs zijn belangrijk, zoals integratie 

en vorming. Naast rekenschap van kwaliteit 

moet evenzeer in het oog gehouden worden 

hoe het staat met de andere functies die we 

aan de school hebben toevertrouwd. 

VAN OE DONK: We moeten goed beseffen dat 



de aanbod sturing en overregulering ook klaar te zijn. Uit onderzoek blijkt nogal 

ter discussie zijn komen te staan door cul- eens dat Nederlandse ouders vaak dik 

turele ontwikkelingen. Aanbieders waren tevreden zijn over de kwaliteit van basis-

gewend bijna automatisch vertrouwen scholen. Dat is heel mooi, maar als indica-

van hun gebruikers te krijgen. Een belang- tor voor de kwaliteit van onderwijs wel-

rijke ontwikkeling is dat vertrouwen licht toch niet het enige richtpunt: het is 

steeds minder als vanzelfsprekend wordt de vraag of ouders de kwaliteit van een 

gegeven. Mensen willen zelf de kwaliteit school, in de betekenis van 'netto uitkom-

beoordelen, willen hun vertrouwen zelf sten', de door de school toegevoegde waar-

geven en er niet zomaar van uitgaan. De de, kunnen beoordelen. De vraag dus of je 

eisen zijn hoger dan decennia geleden. ervan uit kunt gaan dat wat door vraag-

Dat is een gevolg van de emancipatie sturing wordt beloond, wel kwaliteit is, of 

waarvoor ook de christen-democratie de dat er in de beoordeling door gebruikers 

vorige eeuw heeft gevochten. Het zou toch niet ook heel andere zaken meespelen. 

merkwaardig zijn als we nu dan de bur-

gers niet het roer in handen zouden dur

ven geven. De stevige plek van aanbodstu

ring en de daarmee gepaard gaande over

regulering en bureaucratisering vragen 

om een herstel van de balans. Soms zijn 

daarvoor goede mogelijkheden, zeker daar 

waar de transparantie zo kan worden 

georganiseerd dat burgers eigen afWegin

gen kunnen maken. Onder andere 

In ternet geeft daarvoor soms al mooie 

mogelijkheden. De opdracht is het ver

trouwen opnieuw en anders te organise

ren. Ik zie wat dat betreft wel degelijk iets 

in bijvoorbeeld bepalingen die aanbieders 

van zorg verplichten zich tegenover hun 

afnemers uitgebreider dan men nu doet 

te verantwoorden of in een stelselherzie

ning zoals door het CDA bepleit. 

VAN DER HOEVEN: Ik vind dat kwaliteitsbor

ging niet alleen aan de gebruikers kan 

worden overgelaten. Daar ligt toch ook 

een belangrijke rol voor de overheid. 

DI]KSTRA: Als we op de ouders afgaan, lijken 

we in veel gevallen bovendien ook snel 

DANKERS: De rol van kwaliteitsborging ligt 

mijns inziens niet bij de overheid wan

neer zij het 'product' volledig reguleert. 

Dan is een objectieve beoordeling alleen 

nog maar mogelijk door een andere 

instantie. Het is of het een of het ander: 

ofWel je laat veel over aan particulier ini

tiatief (maatschappelijke ondernemingen) 

en die worden vanwege de overheid op 

kwaliteitsborging gecontroleerd. Of de 

overheid regelt, maar mag dan niet zelf 

controleren. De effecten van de machts

concentratie bij de overheid hebben we 

door schade en schande leren kennen. 

EIJFFINGER: Beloning naar kwaliteit en pres

tatie is in Nederland maar moeilijk te 

realiseren. Kijk naar het hoger onderwijs. 

Daar is vraagfinanciering al enige tijd 

ingevoerd: instellingen worden gefinan

cierd op basis van het aantal diploma's en 

het aantal studenten (overigens bovenop 

een vaste voet). Het bezwaar van deze 

vorm van koppeling van prestaties aan 

financiering is dat deze uitgaat van homo

gene goederen: elke afgestudeerde is even 
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goed en brengt evenveel geld in het laatje. het eens kunnen worden. Bijvoorbeeld het 

Kwaliteit wordt niet beloond. Ik pleit aantal leerlingen dat op een school is 

ervoor dat hierbij ook betrokken wordt geslaagd voor wiskunde als indicatie van 

dat goederen, wat betreft kwaliteit, van onderwijskundige kwaliteit. Maar twee 

elkaar verschillen. Immers de ene univer- andere doelen zijn veel moeilijker te ope-

siteit is beter dan de andere. En zelfs de rationaliseren: maatschappelijke doelen, 

ene faculteit is beter dan de andere. Het zoals de voorbereiding op burgerschap, en 

zou belangrijk zijn dat er rekening gehou- het doel van persoonsontwikkeling, 

den wordt met r.1nkings (benchmarking). opvoeding en van vorming. Ik zie nog niet 

Iedereen weet dat kwaliteit duurder is en maar zo gerealiseerd dat er voor deze doe-

toch worden alle hogescholen en universi- len een gemeenschappelijk draagvlak is 

teiten volgens dezelfde parameters gefi- op basis waarvan criteria of kengetallen 

nancierd. Vraagfinanciering zou recht vastgesteld kunnen worden waarmee de 

moeten doen aan het gegeven dat het gaat 'prestaties' van scholen kunnen worden 

om heterogene en niet om homogene pro- gestuurd of afgerekend. 

ducten. Wil je dit serieus nemen dan 

moet er gestuurd worden op kwaliteit via 

1'ankings en dergelijke. 

DIJKSTRA: Financiering koppelen aan 1'.1n

kings en output is een mooi vergezicht. In 

het hoger onderwijs gaat het enigszins die 

kant op. Maar ook binnen de sector onder

wijs zijn de verschillen tussen schoolsoor

ten groot. In het basis- en voortgezet 

onderwijs is de situatie anders dan in het 

hoger onderwijs. Theoretisch is de koppe

ling van financiering aan 1'ankings en out

put denkbaar, maar praktisch gezien lijkt 

het funderend onderwijs me aan een der

gelijke ontwikkeling nog lang niet toe. 

Het is nog niet zo duidelijk hoe de relatie 

moet worden gelegd tussen de doelen van 

onderwijs en de parameters waaraan kan 

worden afgemeten of die doelen worden 

gehaald. Laten we aannemen dat het fun

derend onderwijs globaal genomen drie 

doelen dient. Voor het eerste doel, kwalifi

catie - zeg maar de voorbereiding op ver

volgonderwijs en arbeidsmarkt - vallen 

wel parameters te bedenken waarover we 

VAN DLR HmVloN: Ik ben het ermee eens dat 

we in het funderend onderwijs nog niet 

toe zijn aan koppeling van financiering 

aan kwaliteit. Er is wel een duidelijke 

trend zichtbaar geworden dat er steeds 

meer behoefte is bij ouders, leerlingen en 

studenten om onderwijsgevende instellin

gen te kunnen beoordelen op hun presta

ties. Het is niet voor niets dat hitlijsten 

van scholen door Trouw jaarlijks worden 

gepubliceerd. Als betrouwbaar ijkpunt 

valt er echter wel het een en ander op aan 

te merken. Er wordt bijvoorbeeld nauwe

lijks gekeken naar het soort leerlingen dat 

een school heeft. In de top van die lijsten 

zijn VMBO-scholen daarom vaak niet 

terug te vinden. Ik vind die hitlijsten daar

om wel erg gemakkelijk. Daar kan verbete

ring in worden gebracht door bijvoorbeeld 

de begin toets die in het basisonderwijs zal 

worden ingevoerd, waardoor duidelijker 

kan worden wat de populatie van een 

school is en hoe deze zich verhoudt tot de 

geleverde prestaties. Daarmee wordt een 

voorwaarde geschapen voor meer transpa-



rantie. Er zullen echter nog veel meer 

voorwaarden voor vraagsturing moeten 

worden geschapen om te garanderen dat 

maatschappelijke overwegingen een rol 

blijven spelen. 

EIJFFINCER: Er moeten minder regels komen 

en de regels die er zijn moeten beter wor

den nageleefd. Er zijn nu in bijvoorbeeld 

Betrold<enheid stakeholders 

HIRSCH BAIlIN: Interessant is dat er blijkens 

het artikel 'Herstel van horizontale hech

ting' van Van Leeuwen (Aedes, woningcorpo

raties) een debat gaande is binnen de maat

schappelijke organisaties over het betrekken 

van 'stakeholders' of -zoals Van Leeuwen 

hen noemt - 'belanghouders' bij het beleid 

onderwijs en zorg teveel regels die niet van maatschappelijke organisaties. Is dat 

gerespecteerd worden. Er zullen minimale niet ook een belangrijk vereiste? Kunnen 

kwaliteitsdoelen moeten worden gesteld. dergelijke organisaties zich dan misschien 

Een belangrijke zorg daarbij is de "averse ook veel meer richten op de context waarin 

selectie". Dat wil zeggen dat instellingen zij opereren en inspelen op variëteit? 

met veel achterstandsleerlingen en moei

lijk of zelfs niet te genezen patiënten veel 

moeilijker aan prestatie-eisen kunnen vol

doen. Het doorbreken van nadelige gevol

gen van averse selectie is bij uitstek een 

verantwoordelijkheid van de overheid 

(krachtens de solidariteitsgedachte). 

I 
v.l.n.r. van de Donk, EijJfinger en llirsciJ Ilallin 

VAN IlF DONK: Ik ben het eens met Dankers 

en Eijffinger dat de eigen verantwoorde

lijkheid van maatschappelijke organisa

ties, ook daar waar het gaat over de 

manier waarop men zich presenteert en 

verantwoordt, het uitgangspunt moet 

zijn. Het in één systeem persen en onder

drukken van die maatschappelijke varié

teit bevredigt misschien wel de bureaucra

tie, maar leidt tot perverse effecten. 
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Natuurlijk is het makkelijk en overzichte

lijk, maar op de lange termijn schadelijk. 

Variëteit moet de norm zijn en er moet 

ruimte zijn voor eigen kwaliteitsopvattin

gen, zo lang die maar transparant worden 

gemaakt. Zo zal het leervermogen van 

organisaties toenemen: men moet immers 

zelf telkens op zoek maar maatschappelij

ke verankering. De prijs van de diensten 

die men levert, is daarbij maar één ele

ment. Daarnaast is het natuurlijk belang

rijk dat er van de overheid onafhankelijke 

organen zijn voor accreditatie en bestrij

den van monopolies. 

DANKERS: Het ontstaan van meer mogelijk

heden voor variëteit is ook cruciaal voor 

de humanisering waarover ik sprak. In de 

zorg is dat van enorm belang. Een voor

beeld van de vele die ik uit mijn mouw 

zou kunnen schudden: de Stichting 

Humanitas heeft in Rotterdam experimen

ten gedaan met bejaardentehuizen. Daar 

ging het roer echt om en de 'vrager' stuur

de. Zo mochten mensen bijvoorbeeld 

gewoon hun parkiet meenemen. 

Opvallend was dat na de beleidskentering 

het aantal wilsverklaringen voor euthana

sie in een heel korte tijd aanzienlijk daal

de. Laten we daar nu eens echt nota van 

nemen! 

VAN DER HOEVEN: De homogenisering waar 

Van de Donk over sprak, is ook terug te 

vinden in de ontwikkeling van de afgelo

pen decennia dat elke organisatie stan

daard het volledige palet moet aanbieden. 

Dat heeft geleid tot grote ziekenhuizen en 

grote scholengemeenschappen. Maar 

waarom geen ruimte bieden voor kleine 

scholengemeenschappen van bijvoorbeeld 

VMBOjHAVO? Het is helemaal niet nodig 

dat één aanbieder alles aanbiedt. Daarvan 

moeten we durven af te stappe!l. 

DIjKSTRA: Maar de ontwikkelingen in de 

afgelopen decennia stonden hier wel 

haaks op. Scholen zijn tot schaalvergro

ting gedwongen. De besturen zijn boven

schools, vaak in een Raad van Toezicht

achtig model en op afstand van de onder

wijspraktijk. Bovendien heeft schaalver

groting ouders mee in de 'kale' rol van 

consument gedrongen, gericht op beharti

ging van het belang van hun kind. Tel 

daarbij dat tussen ouders en leraren span

ning bestaat over de grenzen van de 

bemoeienis van ouders. Zo stellen leraren 

bemoeienis met het proces door ouders 

bijvoorbeeld veelal maar matig op prijs. 

VAN DE DONK: Naast financiële prikkels moe

ten er ook prikkels zijn tot betrokkenheid 

en dialoog. Het Raad van Toezicht-model 

is de dood in de pot! Een school moet een 

gemeenschap zijn en daarvoor is ook wer

kelijke invloed van ouders nodig. 

EijfFINGER: Ik hang geen "narrow-minded" 

economische visie aan en ben het eens 

met de stelling dat het aanbod in sectoren 

als zorg en onderwijs niet alleen door de 

vraag zou moeten worden bepaald. In de 

beslissing over welk aanbod er moet zijn 

moeten alle stakeholders betrokken wor

den. Dat die betrokkenheid adequaat gere

geld is, is een belangrijke voorwaarde voor 

een goede 'ontstatelijking'. 

DIjKSTRA: Het is goed dat ouders een rol 

hebben in het funderend onderwijs. Dat 

uitgangspunt zal zeker een belangrijke rol 



blijven spelen bij nieuwe vormen van 

vraagsturing. Maar nogmaals: hoever zo'n 

oriëntatie op belanghouders zou moeten 

gaan, lijkt nog behoorlijk open. In hoever

re zou ook aandacht geschonken moeten 

worden aan de kwestie of de vragen waar

op instellingen - gegeven de wensen van 

hun stakeholders - inspelen ook maat

schappelijk gewenste doelstellingen zijn? 

Als ouders bijvoorbeeld geen prijs zouden 

stellen op voorbereiding op burgerschap 

en maatschappelijk samenleven, en de 

school onder verwijzing naar dat gebrek 

aan vraag het aanbod daarnaar richt, is 

dat dan een implicatie van vraagsturing 

die je acceptabel acht? En zo niet, wat is 

dan het kader waarmee toetsing (bijvoor

beeld door de Inspectie) van de manier 

waarop ingespeeld wordt op de vraag 

vorm kan krijgen? 

Vraagsturing en 

pluriformiteit 

HIRSCH BAI.L1N: Intrigerend is de analyse van 

Dijkstra in zijn artikel dat het 

Nederlandse systeem van bijzonder (en 

openbaar) onderwijs beschouwd kan wor

den als een in hoge mate door de vraag 

gestuurd systeem. De omgeving en de 

organsatiepatronen van scholen zijn ech

ter sterk veranderd en het is nu de vraag 

hoe de idealen van dat systeem gereali

seerd moeten worden. 

VAN DER HOEVEN: Dat blijkt niet makkelijk. 

Het voorstel van richtingvrije planning in 

het onderwijs komt dicht bij een sterke 

mate van vraagsturing. Dat betekent dat 

er geen voorwaarden meer verbonden 

worden aan de identiteit van op te richten 

scholen. Dit voorstel werd maar al te vaak 

gedaan omdat het gemakkelijk was: dan 

zijn we van het probleem van de spreiding 

af. Hetzelfde gold voor het mogelijk 

maken van samenwerkingsscholen. Eerst 

waren er ad hoc-problemen die zo werden 

opgelost. Kwalijk is dat deze ad hoc-oplos

singen vervolgens gegeneraliseerd werden, 

omdat dat veel makkelijker is. Een laatste 

voorbeeld is het veel eenvoudiger maken 

van het 'van kleur verschieten'. Als een 

school een identiteit heeft en een gemeen

schap is, dan kan die identiteit toch niet 

zomaar ingeruild worden omdat er zich 

honderd andersdenkende ouders aandie-

nen? 

DI]KSTRA: Ik ben ervan overtuigd dat vraag

sturing onder condities goed kan werken. 

Het oorspronkelijke verzuilde onderwijs

systeem in Nederland is er een voorbeeld 

van en vertoont de kenmerken van een 

vraaggestuurd systeem, waarop ook ande

re landen zich nogal eens kwamen oriën

teren. De maatschappelijke context is ech

ter veranderd, zoals Van de Donk ook al 

beschreef. Mij valt op dat in de voorstellen 

van Bovenberg, maar ook bij mijn 

gesprekspartners hier aan tafel, ideële ver

scheidenheid wordt voorondersteld. Het 

verzuilde systeem was op die ideële ver

scheidenheid, levensbeschouwelijk of 

pedagogisch, gebaseerd. Mede daardoor 

kon dat vraaggestuurde systeem goed 

functioneren en werden potentiële risi

co's, zoals sociale selectie en het ontstaan 

van een elitestroom, afgeremd. De situatie 

nu is nogal veranderd: globaal genomen 

concentreert de behoefte aan levensbe

schouwelijke eigenheid zich met name in 

de verschillende denominaties binnen het 
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protestants-christelijk onderwijs. In veel 

delen van het katholiek onderwijs is dat 

minder het geval. Als je dat samen neemt 

met ideëel gemotiveerde voorkeuren van 

niet-religieuze aard, zoals in delen van het 

algemeen bijzonder onderwijs, kom je 

ruw genomen uit op een onderwijsvraag 

waarin ideële verscheidenheid voor 40 tot 

50% een rol lijkt te spelen. Terecht wordt 

gesteld dat 'richtingvrije planning' even

min een oplossing is, onder meer ook van

wege het bezwaar van sociale segregatie. 

De onderliggende vraag is echter of de 

ideële pluriformiteit die in de samenle

ving aanwezig is wel voldoende gediffe

rentieerd en diepgaand is om als anker 

van een systeem met versterkte vraagstu

ring te kunnen fungeren; dan wel of er 

andere verschijningsvormen van plurifor

miteit zijn, die maatschappelijk accepta

bel zijn en leiden tot substantiële diversi

teit. 

Balans van de discussie 

HIRSCH BALLIN: We zijn in dit gesprek geko

men tot een interessante herinterpretatie 

van de waarde van "vraagsturing" . Het 

gaat ons er niet om commerciële markt

processen te imiteren op het terrein van 

onderwijs, zorg of cultuur. Verschuiving 

van het accent van sturing van het aan

bod naar sturing via de vraag betekent 

eerst en vooral dat een eind wordt 

gemaakt aan de (vaak overmatige en over

moedige) controle van de overheid of 

gebureaucratiseerde besturen op het aan

bod. Om de verantwoordelijkheid van 

ouders, leerlingen, zorgvragers enz. te ver

sterken, wil men bij vraagsturing aan hen 

zeggenschap geven via de koopkrachtige 

vraag en dus ook keuzemogelijkheden. 

Met hun eigen geld, een persoonsgebon

den budget of een rugzakje-met-geldbui

del worden ze verondersteld hun eigen 

weg te vinden. 

Rond deze tafel zijn we het erover eens 

dat op terreinen als onderwijs, zorg cul

tuur de overheid niet mag blindvaren op 

de werking van financiële marktmecha

nismen. Ook bij "vraagfinanciering" en 

"vraagsturing" rijst de vraag wie verant

woordelijk is voor het aanbod. Zijn dat (de 

besturen van) de betrokken instellingen, 

zijn dat koepelorganisaties, of is dat - via 

normstelling en kwaliteitsbewaking - de 

overheid? 

We hebben geconstateerd dat het gaat om 

een driehoek van vraag, aanbod en over

heid. Daarbij viel het trefWoord "gemeen

schappen". Inderdaad: de actoren in die 

driehoek "hebben" iets met elkaar. Het 

gaat bij vraag en aanbod in onderwijs, 

zorg en cultuur niet alleen om prijzen, 

maar ook om waarden. De aanbiedende 

scholen en instellingen onderscheiden 

zich daarin van elkaar, en degenen die 

onderwijs of zorg vragen willen meer 

weten dan alleen hoeveel 't kost. In het 

ordenen en waarborgen van een maat

schappelijk verantwoord "aanbod" heeft 

ook de democratisch gelegitimeerde over

heid een rol, ook al respecteert zij de pri

maire verantwoordelijkheid van de 

betrokkenen (in ons gesprek nogal eens 

"stakel101ders" genoemd). 

Als dan de vraag aan de orde kom t hoe de 

verdeling van verantwoordelijkheid in de 

"driehoek" eruit moet zien, zal een onder

scheid moeten worden gemaakt tussen 

financiering, planning en normering. 

Financiering door mensen zelf heeft evi-



dente voordelen: geen budgettaire over

heidskaders die nopen tot vergaande 

administratieve verplichtingen, geen 

schaarstefinanciering, geen indirecte druk 

tot schaalvergroting, minder bureaucrati

sering. Er zijn dan wel randvoorwaarden 

nodig: financiële toegankelijkheid (zoals 

in het voorstel van het Wetenschappelijk 

Instituut voor een doorsneepremie in de 

zorg gekoppeld aan een inkomensafhan

kelijke zorgkorting). Deze vorm van vraag

sturing laat normering van overheidswege 

onverlet. Dan de planning vraagsturing 

kan hier zonder meer, maar is niet altijd 

gelukkig. Bijvoorbeeld richtingvrij plan

nen, met als gevolg een instabiel scholen

patroon en het risico van etnisch eenzijdi

ge scholen. Via normering is dat in te 

dammen. Binnen zulke randvoorwaarden 

volgt de planning vervolgens wel de finan

ciering. Ab Klink heeft in dit nummer een 

interessant voorstel gelanceerd om in de 

sfeer van de media de betrokkenheid en 

keuzevrijheid te herstellen via de omroep

bijdrage: deze krijgt het karakter van een 

donatie aan een omroep naar keuze die 

erkend moet zijn en aan kwaliteitsmaat

staven (zoveel informatief, cultuur ete. ) 

moet voldoen. Ten slotte de normering de 

afnemer bepaalt en de overheid kan veel 

van de normering aan het veld overlaten, 

maar niet alles. Zie de doelstellingen van 

onderwijs, examenprogramma's en ande

re kwaliteitseisen waarop de inspectie kan 

toezien. 

Vraagsturing is geen "gemakkelijke" oplos

sing. In de driehoeksverhouding waarover 

wij het hadden moet vertrouwen worden 

gestructureerd. Dat is een kwestie van ver

antwoordelijkheid en verantwoording. 

Wat dat betekent? Er is een aantal punten 

in de discussie genoemd: er moet de 

mogelijkheid zijn dat iedereen zijn zegje 

doet bij beoordeling van de prestaties; 

transparantie; ook het voorkomen schijn

vertoningen (via beïnvloedbare cijfers); en 

waardering van professionaliteit (maar we 

moeten óók bij vraagsturing voor profes

sionals met oogkleppen oppassen; denk 

aan extreme vormen van 'wensgeneeskun

de'). 

Tenslotte nog drie extra aandachtspunten 

die naar voren kwamen in dit gesprek: 

Het is allemaal óók een kwestie van com

municatie tussen vraag en aanbod: als 

instellingen door schaalvergroting teveel 

op afstand komen te staan van de vragers, 

dan werkt de ontmoeting tussen vraag en 

aanbod minder goed. 

De overheid moet niet vanuit bureaucra

tisch gemak organisaties ertoe aanzetten 

zichzelf steeds groter maken, om alles te 

kunnen aanbieden; het is belang dat men 

verschillen over en weer kan accepteren. 

Er is een normatief kader van/voor de 

overheid nodig: niet elke vraag behoeft 

een aanbod (vgl. de ontwikkeling van 

"wensgeneeskunde"). 

Er is dus nog een hele weg af te leggen 

Natuurlijk verschilt de toepasbaarheid en voor een nieuw evenwicht is bereikt tus-

toepassing van vraagsturing per sector. De sen de drie hoeken van de driehoek. Aan 

mogelijkheid tot invoering en de maatvoe- alle drie de kanten zal weerstand moeten 

ring dienen afhankelijk gemaakt te wor- worden geboden tegen typische verleidin-

den van de provisie-logica van een sector. gen: de overheid die denkt dat de aanbie-
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ders en burgers er niks van brouwen en ze 

daarom maar bij de hand neemt; de aan

bieders - bij voorbeeld in het onderwijs -

die ouders en leerlingen nog te vaak zien 

als onnozel en die niet weten wat goed 

voor ze is; en de vragers die geen enkele 

wijsheid bij de aanbieder veronderstellen. 

Ze zullen elkaar moeten vinden als deel

genoten in één gemeenschap, die respec

teert dat er verschillen in waardenoriënta

ties zijn. De samenleving zou als los zand 

aan elkaar hangen, wanneer in onderwijs, 

zorg en cultuur blindelings marktwerking 

wordt ingevoerd. Maar als vraagsturing op 

een goede manier gestalte krijgt, is ze -

zoals Nancy Dankers het zo mooi zei - een 

breekijzer om tot humanisering van gebu

reaucratiseerde verhoudingen te komen. 





C
hristen D

em
ocratische V

erkenningen w
iJ de 

functie van gew
eten vervullen b

in
n

en
 de 

christen-dem
ocratie; verkennend, grenzen 

aftastend, opiniërend, zow
el historisch

analytisch als toekom
stgericht en

 in
tern

atio
n

aal 

georiënteerd. H
et doet d

it v
an

u
it een

 kritisch

solidaire en
 onafhankelijke opstelling ten

 

opzichte van h
et C

D
A

. H
et schrijft over en v

an
u

it 

h
et spanningsveld tussen geloof en

 politiek. 

H
et vraagt de aan

d
ach

t voor de betekenis van 

christen-dem
ocratische u

itg
an

g
sp

u
n

ten
 voor 

politieke en
 m

aatschappelijke vraagstukken. 

C
hristen D

em
ocratische V

erkenningen rich
t zich 

op de trend in h
et politieke en

 m
aatschappelijke 

gebeuren ook in
 de politieke actualiteit van 

de dag. 



Christen 

Democratische 

Verkenningen 

... . 

'Het nieuwe kabinet zou 

voor de reorganisatie van de 

publieke sector een half of 

zelfs een vol procent tekort 

over moeten hebben.' 

PROF. DR. SYLVESTER EIJFFINGER I PAG. 13 Wf 
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Ter introductie Het net gevallen eerste kabinet-Balkenende was een finan

cieel zeer solide, in de ogen van sommigen steil en streng kabinet, Het financieringste

kort zou idealiter op nul moeten blijven. Een overschot zoals onder Paars zou er wel 

niet komen. Al in het Strategisch Akkoord werd er bij die nuldoelstelling voor de 

zekerheid 'ex ante' gezet, waarschijnlijk omdat men zag aankomen dat het wel (iets 

te) veel gevraagd zou zijn. Helaas: de economie zat nog erger tegen dan men dacht 

en de doelstelling bleek al snel teveel gevraagd. Met het oog op de nuldoelstelling 

sloot men nog een aanvullend pakket bezuinigingen af om te proberen die magi-

sche nul te behouden. Dat is echter niet gelukt. Het tekort is inmiddels al opgelo-

pen tot minstens 0,4%. De gestrengheid van het kabinet is zeker te loven. In een 

artikel in CDV mol/2000 heeft Jan Peter Balkenende verklaard waarom hij vond 

dat Nederland structureel af moet van dat financieringstekort: de geschiedenis 

van de afgelopen decennia heeft geleerd dat het heel makkelijk is om een tekort 

te creëren, maar duivels moeilijk om het weg te werken. Het heeft de kabinet

ten-Lubbers meer dan een decennium grote maatschappelijke onrust gekost om 

een financieringstekort van destijds meer dan 10% weg te werken. Het is wijs 

om uit de geschiedenis te leren. Wie geïnteresseerd is in de details leze het net 

verschenen boek De strÜd om de begroting van oud-financieel woordvoerder 

Harry Notenboom (2002, Valkhof Pers). Van geschiedenis kûnnen we leren. De 

vraag is echter is ofhet heel strikt vasthouden aan een tekort op nul ook nog 

doenlijk is in geval van nieuwe economische tegenslagen als gevolg van 

internationale ontwikkelingen. En heeft het - tegen de achtergrond van 

een versoepeling in Europees verband - zin om een baken van soliditeit te 

willen zijn? In dit nummer openen drie economen die het CDA de afgelo-

pen jaren intensief geadviseerd hebben de discussie over het gewenste 

begrotingsbeleid voor de komende kabinetsperiode. Eijffinger bepleit het 

financieringstekort te laten oplopen tot maximaal een vol procent en 

vindt ook dat de staatsschuld wel iets langzamer kan worden afgelost. 

Dat moeten we maar over hebben voor het werkelijk op orde brengen 

van zorg, onderwijs en veiligheid. Dat mag volgens hem best van 

Europa. Daarnaast bepleiten alle drie de economen weer uit te gaan 

van de trendmatige groei (terug naar de 'Zijlstranorm'). Volgens 

Bovenberg zal die ergens rond de 2,5% liggen. Door de focus op 

tekortreductie was het eerste kabinet-Balkenende in zijn ogen te veel 

bezig met het bestrijden van tegenvallers. Er zou meer rust 

gebracht moeten worden door weer te koersen op de verwachte 

gemiddelde groei. Het zijn controversiële ongevraagde adviezen, 

waar niet alle (andere) CDA-economen het direct mee eens zullen 

zijn. Maar het is wel een onderwerp dat in de huidige onzekere 

internationale situatie onder ogen moet worden gezien. Wij 

komen in het volgende nummer op dit belangrijke debat terug. 

Thijs lansen 

redactiesecretaris 
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CDV 

gesprel< • 
In 

met 
CDA-economen 

CDV in gesprek met drie prominente CDA-economen die in 
de aanloop naar de verkiezingen voor het CDA een belang
rijke adviserende rol hebben gespeeld: prof. dr. Lans 

Door Thijs lansen' Bovenberg, prof. dr. Kees Koedijk en prof. dr. Sylvester 

Eijffinger. Zij vonden het Strategisch Aldword van het net 
gevallen eerste kabinet-Balkenende een onnodig strak finan
cieel-economisch korset en hadden grote zorgen dat maat
schappelijke doelstellingen inzake de hoofdprioriteiten zorg, 
onderwijs en veiligheid daardoor moeilijk gehaald zouden 
kunnen worden. Daarom nu vast hun ongevraagde adviezen 
voor de onderhandelingen over een Strategisch Aldword van 
een mogelijk tweede kabinet-Balkenende: voer weer een 
structureel begrotingsbeleid in plaats van een tekortenbe
leid, start meteen een operatie Deregulering en Ontbureau
cratisering Collectieve Sector en pak de bureaucratie en ver
starrende regelgeving veel harder aan dan nu was aangege
ven in het Strategisch Ald<oord. Geef beslist prioriteit aan 
het oplossen van maatschappelijke problemen en laat het 
financieringstekort dan maar tot een half of zelfs één pro
cent oplopen. Laat elk van de ministers een beperkt aantal 
concrete doelen stellen waarop zij afgerekend willen worden. 
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CDV: De economische groei is tot stilstand het dalen, is die groei weggevallen. En dat 

gekomen. De dekkingsgraad van de pen- is een heel beroerde timing. 

sioenen staat er slecht voor. De werkloos-

heid loopt weer op. Wat is uw taxatie. Is BOVENBERG: Ik onderstreep wat Eijffinger 

er sprake van een tijdelijk dipje of staat zegt over de vermogenseffecten die 

Nederland voor een recessie? Nederland kwetsbaarder maken voor de 

nukken van de financiële markten dan 

BOVENBERG: Onze economie lijdt aan een andere landen op het Europese continent. 

forse verkoudheid die zal aanhouden in 

een deel van het volgende jaar. Deze is in 

belangrijke mate het gevolg van het door

prikken van de zeepbel van de 

Interneteconomie ('new economy), waar

bij ook ons land boven zijn stand heeft 

geleefd. Ik verwacht dat pas in de loop 

van volgend jaar een herstel van de wereld

economie zal optreden. Voor onze econo

mie zal het herstel nog iets langer duren. 

KOEDIJK: Het weer aantrekken van de 

Amerikaanse economie is het belangrijk

ste voor ons. Nederland is een open econo

mie die zeer afhankelijk is van wat daar 

buiten gebeurt. Het is ook duidelijk dat de 

financiële markten volstrekt uit koers 

zijn, voortkomend uit een gebrek aan ver

trouwen en onzekerheid. Ik verwacht her

stel eveneens begin volgend jaar. 

EIJfFlNGER: Ik ga nog wel verder dan een 

flinke verkoudheid: deze kan worden 

opgedreven tot een flinke koorts door ver

mogenseffecten. Nederland is namelijk 

extra gevoelig voor daling in de waarde 

van aandelen (nu meer dan 50%.) Dat leidt 

tot grote vermogenseffecten die bijzonder 

moeilijk empirisch zijn in te schatten. Kijk 

daarnaast ook naar de huizenmarkt: tij

dens de rijke tijden van Paars II hebben de 

huizenprijzen voor 1 % extra economische 

groei gezorgd. Nu de prijzen in het topseg

ment aan het afvlakken zijn, en zelfs aan 

Zo vertrouwt ons pensioensysteem nogal 

op kapitaaldekking Bij tegenvallende 

beleggingsresultaten leidt dit tot lasten

verzwaring via hogere pensioenpremies. 

En door ons fiscale systeem (riante hypo

theekrenteaftrek) zijn veel huiseigenaren 

aandeelhouders geworden met geleend 

geld. Dat heeft extra risico in onze econo

mie gepompt. 

Financieringstekort en staats

schuld 
CDV: Het eerste kabinet-Balkenende zette 

tegen deze flinke verkoudheid met name 

in op het wegwerken van tekorten en 

schulden. Er werd gestreefd naar een 

financieringstekort van 0% en men wilde 

de staatsschuld binnen één generatie ge

heel aflossen. Was dat het goede medicijn? 

EljFFINGER: Voor mij is het zeer de vraag of 

we de staatsschuld iiberhaupt zo snel 

moeten willen aflossen als het kabinet 

voorstond. Het kabinet was op dit punt 

wel heel steil en rechtlijnig: de reductie is 

niet alleen fors, maar het tijdpad is dan 

ook nog eens bijzonder ambitieus en rigi

de. Wat betreft het financieringstekort: ik 

weet geen enkele económische reden om 

dat nu onmiddellijk terug te willen bren

gen naar 0% . Volgens de Europese nor

men van het 5tabiliteitspact voldeden we 

al aan de eisen ten aanzien van begro

tingsevenwicht (' close to balance'). En ook 

•••• In! 



CDV I NR 10 lOKTOBER 2002 

als we de teugels iets laten vieren, blijven 

wij nog ruim binnen de marge van een 

tekort van 3%. Er is echt niets tegen om 

het financieringstekort tijdelijk op een 

half of heel procent te zetten om de zoge

naamde automatische stabilisatoren te 

laten werken in de tekortzone. Het grote 

voordeel daarvan is dat de aan de kiezers 

gedane beloften - om meer te doen aan 

zorg, veiligheid en onderwijs - dan ook 

werkelijk zullen kunnen worden waarge

maakt. Ik meen dat een tijdelijk tekort 

van een vol procent ook in Europees per

spectief best te rechtvaardigen is. 

Essentieel is dat het nieuwe kabinet een 

structureel begrotingsbeleid op middel

lange termijn voert en zich niet laat lei

den door de waan van de dag. 

BOVENBERG: Het is heel duidelijk dat de uit

voering van die beloften geleden zou heb

ben onder de hoofddoelstelling van het 

Strategisch Akkoord, te weten 'nooit meer 

begrotingstekorten'. Mij n bezwaar daarte

gen was dat het begrotingsbeleid in 

Balkenende I niet meer gestoeld was op 

een analyse van de structurele economi

sche groei, maar op het feitelijke begro

tingssaldo. Extra bezuinigingen of lasten

verzwaring zouden slechts geboden die

nen te zijn als de trendmatige groei tegen

valt. Het kabinet heeft nagelaten de trend

matige groei te analyseren. Door in plaats 

daarvan te koersen op het feitelijke saldo, 

dreigde het de bestuurlijke rust te scha

den en niet bij te dragen aan herstel van 

vertrouwen. Het is daarom belangrijk dat 

het nieuwe kabinet die analyse van de 

structurele groei wel maakt. Een trendma

tige groei van zo'n 2.5 % per jaar is dan 

helemaal zo gek nog niet. 

EIJFFING!'R: Ik denk dat Zalm in de onder

handelingen over het Strategisch Akkoord 

zelf ook een rol heeft gespeeld bij de tot

standkoming van deze blikvernauwing. Er 

zijn voor dat tekortbeleid als argumenten 

aangevoerd dat het Stabiliteitspact en de 

vergrijzing vragen om te streven naar het 

volledig wegwerken van het tekort (0%). 

Maar dat is een oneigenlijke interpretatie 

van het Stabiliteitspact. Dat schrijft voor 

dat er begrotingsevenwicht op de middel

lange termijn moet zijn. Als de economi

sche groei laag is mag het tekort oplopen 

tot maximaal 3%, en in voorspoedige tij

den - zoals onder Paars II - moet het tekort 

flink teruggedrongen worden of dient er 

zelfs naar een klein overschot gestreefd te 

worden. En van wie komt die oneigenlijke 

interpretatie? Die is vorig jaar ingebracht 

door de Studiegroep Begrotingsruimte, 

een club van topambtenaren vooral 

afkomstig van de Ministeries van 

Financiën en Economische Zaken. 

Nederland is nu roomser dan de paus, 

zeker nadat de Europese Commissie en de 

Europese Vergadering van ministers van 

Financiën recent de structurele zondaars 

ook nog eens meer tijd (tot 2006) hebben 

gegeven om aan de voorwaarden van het 

Stabiliteitspact te voldoen. Dit geeft 

Nederland ook meer armslag. 

KOEDIJK: De ingeslagen koers van het stu

ren op tekorten moet inderdaad in een 

nieuw regeerakkoord zo spoedig mogelijk 

verlaten worden als dat - zoals in de eerste 

maanden van het kabinet-Balkenende -

leidt tot bestuurlijke onrust en het voort

durend vergaderen over de exacte stand 

van de begroting. In mijn ogen had het 

sturen op een tekort van 0% vooral de 

functie van het creëren van een schokef-
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fect, met vooral als doel de focus te verleg

gen naar organisatie in plaats van geld. 

Het voordeel daarvan was dat het snijden 

in bureaucratie en regelgeving bovenaan 

de agenda kwam. Bij een nieuw regeerak

koord moet er weer zo snel mogelijk 

gekoerst worden op een structureel begro

tingsbeleid dat uitgaat van de trendmati

ge groei. 

BOVENIlERG: Ik constateer dat de inzet van 

het regeerakkoord - dat er nooit meer 

tekorten zouden moeten zijn - vanaf het 

begin van het nu demissionaire kabinet 

niet gelukt is. Volgend jaar zal er sprake 

zijn van een tekort van meer dan 0,4%. 

Het nieuwe kabinet dient het structurele 

begrotingsbeleid in ere te herstellen, inclu

sief de scheiding tussen inkomsten en 

uitgaven. Het nu demissionaire kabinet 

was heel erg gericht op het eigen huis

houdboekje en keek daardoor veel te wei

nig naar de gevolgen voor de rest van de 

samenleving. Voor de Rijksbegroting in 

enge zin kan het uitgavenkader gehand

haafd blijven. In de sociale zekerheid zou

den de uitgavenkaders moeten fluctueren 

met de conjunctuur, zeker als er wordt 

vastgehouden aan de harde schotten die 

voor dit kabinet waren afgesproken tussen 

de verschillende sectoren; anders is de 

koppeling tussen uitkeringen en lonen 

niet houdbaar. 

Pensioenen 

CDV: Het kabinet heeft in een reactie op 

de teruglopende economie dus ingezet op 

een tekortbeleid. U concludeert dat dit 

niet het goede medicijn zal zijn. 

Niettemin wordt als argument voor een 

snelle reductie van de staatsschuld gege

ven dat er veel meer geld nodig is in ver-

band met de vergrijzing. AOW en pensioe

nen zijn belangrijke issues in een sterk 

vergrijzende samenleving. Bovenberg en 

Eijffinger wezen al op de gevoeligheid van 

Nederland voor vermogenseffecten vanwe

ge de pensioenfondsen. Over de betrouw

baarheid daarvan lijkt nu enige paniek 

uit te breken. De dekkingsgraad is in hoog 

tempo teruggelopen. Is er reden voor 

paniek? 

EljFFINGER: Nee. Vroeger hadden de pen

sioenfondsen een sterk risicomijdend 

beleid en werd het geld vooral gestoken in 

staatsobligaties. Toen de pensioenfondsen 

van overheidswege in aandelen mochten 

gaan beleggen, was natuurlijk het gevolg 

dat de schommelingen in de rendemen

ten veel heftiger zouden gaan worden. De 

paniek die nu lijkt uit te breken over het 

achteruit gekachelde dekkingspercentage 

vind ik enigszins overdreven: je moet het 

dekkingspercentage niet op de korte, 

maar op de middellange tot lange termijn 

bekijken! Vanuit die invalshoek is er dus 

volgens mij nog echt geen reden voor 

paniekmaatregelen, die de aandelenkoer

sen nog verder onder druk zouden zetten. 

KOEDIJK: Precies: het Nederlandse systeem 

bewijst zich nu juist op de lange termijn, 

laten we zeggen over een periode van 30 

tot 35 jaar. Dat is ook de horizon waar

naar gekeken moet worden. In vergelijking 

met andere Europese landen hebben wij 

een geweldig systeem, dat van kapitaal

dekking. Dat moet zeker in stand gehou

den worden en er is volgens mij nog geen 

enkele reden om - zoals recent door mijn 

collega Verbon in de Volkskrant is gesug

gereerd - de fondsen af te schaffen en over 

te stappen op een nationaal systeem. Het 

....... 
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is bovendien een flexibel systeem. Als de 

nood aan de man komt, kan er altijd 

geschoven worden. Er zijn wel een beperkt 

aantal maatregelen nodig om het systeem 

nog beter te maken. Ten eerste zou in 

richtlijnen gekwantificeerd moeten wor

den op welke termijn de dekkingsgraad 

beoordeeld moet worden. Nu leidt een 

korte termijnbeoordeling tot onnodige 

paniekreacties. Ten tweede is het echt no

dig dat er gesleuteld wordt aan de corpo

ra te governance van pensioenfondsen. De 

transparantie en verantwoording moeten 

beter geregeld worden. Er is een leger van 

gepensioneerden die niet vertegenwoor

digd zijn in de besturen die de fondsen 

beheren. Dat moet veranderen. Ik weet 

hoe lastig dit in het CDA ligt. Ten derde 

moet er - zoals Verbon ook beklemtoond 

heeft - snel overgestapt worden op de mid

delloonsystematiek in plaats van de eind

loonsystematiek (die veel duurder is). 

Ik vind dat het nieuwe kabinet inzake de 

pensioenen meer regie moet gaan voeren. 

Daaraan is duidelijk behoefte gezien de 

onrust die in de afgelopen maanden is 

ontstaan over de dekking van pensioenen. 

De nieuwe regering zou op een groot 

Sociaal Akkoord moeten aansturen, waar

bij werkgevers, werknemers en gepensio

neerden betrokken zijn en waarbij de hui

dige onzekerheid over de financierbaar

heid van de pensioenen zoveel mogelijk 

weggenomen wordt door een nieuwe 

betrouwbare breed gedragen regeling. 

BOVENBERG: De pensioenfondsen lopen van

wege verschillende redenen meer risico's. 

Vroeger had je relatief weinig gepensio

neerden en kon je hun pensioen bij tegen

vallende beleggingsopbrengsten met een 

kleine premieverhoging veilig stellen. Nu 

zijn er meer gepensioneerden en zijn pen

sioenfondsen veel afhankelijker van het 

rendement van beleggingen. Daarnaast is 

men meer op aandelen overgestapt, omdat 

men een geïndexeerd pensioen wilde 

waarvoor hoge rendementen nodig zijn. 

Het gevolg van die hoge eisen met betrek

king tot de indexatie is dat men meer risi

co loopt. 'There is no such thing as a tree 

lunch'. Die hoge pieken en dalen die we 

nu meemaken, zullen in de toekomst blij

ven voorkomen.Er zullen daarom meer 

zakelijke contracten over risicodeling 

moeten worden gesloten door de verschil

lende belanghebbenden (werkgevers, werk

nemers, ouderen) en de beheersstructuren 

moeten verstevigd worden. De pensioen

fondsen zijn een groot goed, maar moe

ten dringend geprofessionaliseerd worden. 

Graag heldere doelen 

CDV: Uw aller kritiek op het onnodige 

tekortbeleid is ook ingegeven door de 

overtuiging dat er daardoor onvoldoende 

geld zal zijn voor de topprioriteiten uit de 

verkiezingen: zorg, veiligheid en onderwijs. 

Eljf'FINGER: Het CDA - en dat niet alleen -

heeft in de verkiezingen gepleit voor een 

snelle omslag van aanbod sturing naar 

vraagsturing in de zorg. Om een dergelij

ke ingrijpende transitie tot een goed einde 

te kunnen brengen, is er veel 'smeerolie' 

nodig! Je stapt namelijk over op meer 

open einderegelingen; daardoor zullen de 

kosten in de eerste periode fors gaan stij

gen en na een tijd pas weer gaan dalen, 

door onder andere inverdieneffecten. Met 

het uiterst strakke financiële korset van 

het Strategisch Akkoord kon die transitie 

onmogelijk op een verantwoorde manier 

betaald worden en zou dat geleid hebben 
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tot het tegendeel van wat beoogd wordt: 

de zorgsector zou juist zijn gaan afbrokke

len! Kortom: wil een nieuw kabinet

Balkenende echt structurele hervorming 

van sectoren als zorg, onderwijs en veilig

heid, dan verdraagt zich dat niet met een 

onnodig knellend financieel kader, Het 

eerste kabinet-Balkenende leek dat niet in 

de gaten te hebben omdat het - toen er 

deze zomer nieuwe tegenvallers bleken -

zelfs nog een aanvullend beleidspakket 

heeft afgesproken boven op het al heel 

strakke Strategisch Akkoord, Dat zou con

traproductief en procyclisch uitgewerkt 

hebben. 

KOEDIJK: Ik ben het geheel eens met 

Eijffinger. Natuurlijk had dit kabinet de 

ramingen voor de kosten van de zorg al 

naar boven bijgesteld. In vergelijking met 

vorige perioden was 3,5% best veel. Die bij

stellingen zullen echter beslist niet 

genoeg blijken te zijn, nu men de kraan 

open wil draaien. Het was een publiek 

geheim dat de kosten inderdaad fors zou

den zijn gaan stijgen. En die kosten zou

den op een of andere manier gedekt moe

ten worden. Wat had het kabinet gedaan 

als dat aan de orde was en Bomhoff zich 

had beroepen op de al in verschillende 

regio's weggewerkte wachtlijsten? Dan 

was er geen enkele partij die had gezegd: 

er mag niet meer geld naar de zorg. 

Ik constateer een verschil tussen wat in 

het CDA-verkiezingsprogramma ten aan

zien van met name onderwijs en veilig

heid beloofd is en wat dit kabinet daarvan 

wilde waarmaken. En dat verschil zag ik 

ook nog steeds na het recent ingediende 

Veiligheidsplan. Laten we niet 

onderschatten hoe groot de problemen 

wat dit betreft zijn in de grote steden. En 

ten aanzien van de zorg kwam daarbij, 

dat het ontbrekende been van het 

Strategisch Akkoord was waar de extra 

bestedingen, die noodzakelijk zouden blij

ken, vandaan moesten komen. Zou er 

meer bezuinigd gaan worden? En waarop 

dan? Ofhad men toch genoegen genomen 

met een groter tekort? Een goed punt was 

dat er gesneden zou gaan worden in regel

geving en bureaucratie in de publieke sec

tor. Maar daar werd dan niet helder 

genoeg aangegeven wat de doelen zijn. Dit 

kabinet had meteen een operatie 

Deregulering en Ontbureaucratisering 

Collectieve Sector moeten starten met dui

delijke doelen en een duidelijke regisseur. 

Het verschil tussen de aanpak van het eer

ste kabinet-Balkenende en die van het 

nieuwe College in Rotterdam was signifi

cant: dat nieuwe college heeft maar liefst 

vier maanden uitgetrokken voor het 

maken van een programma. En daarin 

staan wel - maar liefst 50 - zeer concrete 

doelen. Rotterdam lijkt de kansen te pak

ken die er nu zijn voor deregulering en 

ontbureaucratisering. Het kabinet was 

daar veel onduidelijker in, terwijl dezelfde 

kansen er lagen. 

EljFFINGER: Ik zag het terugdringen van 

bureaucratie ook als een zeer belangrijk 

strategisch doel van dit kabinet. Men zat 

in de onderhandelingen tijdens 'de infor

matie' aanvankelijk op 10% reductie van 

rijksambtenaren. Toen is het echter al de 

verkeerde kant opgegaan: de volumekor

ting voor de Haagse ministeries is gemid

deld 5% geworden, dus de helft. Kijk bij

voorbeeld eens naar Bijlage 4 van het 

Strategisch Akkoord. Dat was een zeer 

cynische bijlage. Daaruit bleek dat perif

ere, maatschappelijke sectoren hard wer-

•••• 111 
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den gepakt en adviesorganen als SCP, 

WRR en CPB volledig ontzien werden! Er 

vond evenmin een grondige doorlichting 

plaats van alle ministeries. In een nieuw 

regeerakkoord zou daarom moeten staan 

dat het aantal ambtenaren bij de rijks

overheid met 20% zou moet worden terug

gedrongen. De zeer gematigde doelstelling 

uit het huidige akkoord leidde weer tot 

de kaasschaafmethode: een vacaturestop. 

Tegenover die slappe houding ten opzich

te van de bureaucratie stond dat het kabi

net wel vrolijk besloot tot een forse bezui

niging op het Hoger Onderwijs. Dat is al 

de zesde keer dat universiteiten en hoge

scholen moesten bezuinigen. Ik vond het 

zeer ergerlijk dat maatschappelijke secto

ren wel fors werden aangepakt en dat de 

rijksoverheid zichzelf spaarde. Mijn con

clusie: men was hard voor de maatschap

pelijke sectoren en soft voor de ambtena

ren. Dat stond haaks op de strekking van 

de verkiezingsuitslag. Jan Peter 

Balkenende krijgt nu zijn herkansing, die 

hij ook echt moet gaan gebruiken. Hij 

moet zich niet zoals in de vorige 'informa

tie' laten sturen door de topambtenaren 

van Financiën en Economische Zaken. 

Topambtenaren behoren geen politieke 

keuzes te maken. 

BOVENBERG: Ik ben het eens met Koedijk 

dat niet zo duidelijk is wat de concrete, 

strategische doelen waren van dit kabinet: 

waar de ministers te zijner tijd op afgere

kend zouden kunnen worden. Het pro

bleem van de politiek is dat zij steeds 

weer nieuwe, vaak vage doelen formu

leert. Het is uitermate belangrijk dat de 

politiek nu eens minder doelen, maar wel 

helderder, concrete doelen en normen 

stelt en nastreeft. Loslaten en vasthouden 

dus. Dan kunnen niet alleen ambtenaren, 

maar ook ministers daarop worden afgere

kend. Ik had wat dit betreft meer van dit 

kabinet verwacht. Op het terrein van het 

creëren van meer ruimte voor de particu

liere sector door deregulering en het vorm

geven aan een nieuwe rol van een sterke 

overheid lag een historische kans voor 

deze coalitie. CDA, VVD en LPF denken in 

grote lijnen hetzelfde over deregulering, 

minder bureaucratie, meer handelings

vrijheid voor de samenleving, concretere 

doelen waarop de overheid moet worden 

afgerekend, en het belang van heldere 

normen en waarden. Dat lijkt nu de op

dracht te worden voor een mogelijke 

CDAfVVD-coalitie. Zo'n coalitie kan op dit 

punt veel goeds brengen. Het is nu of 

nooit met deregulering. 

Hoger onderwijs 

CDV: Toch stelden sommige bewindslie

den wel scherpe doelen. Zo heeft staatsse

cretaris Nijs van Onderwijs recent gezegd 

dat zij ernaar streefde dat de instellingen 

voor Hoger Onderwijs binnen een paar 

jaar voor 70% van hun inkomsten afhan

kelijk zouden dienen te worden van pri

vate bronnen. Ik weet niet of u daar als 

wetenschappers overigens heel blij mee 

was ... 

BOVENBERG: Ik vind dat uit het Hoger 

Onderwijs te veel pavlovreacties zijn geko

men op de kabinetsvoorstellen. De voorzit

ters van de Colleges van Bestuur hebben 

daarop vrijwel allen een voorspelbare 

klaagzang aangeheven. Als de staatssecre

taris een dergelijke doelstelling fOrI11U

leert, liggen er kansen om een deal te 

maken: universiteiten gaan akkoord met 

een vergroting van het deel private 
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inkomsten, in ruil voor afschaffing van de (zorg) en Nijs (Hoger Onderwijs) niet dat 

karrenvracht aan bureaucratie. Verder het eerste kabinet-Balkenende werkte met 

zouden de universiteiten moeten eisen piecemeal engineering? Zo had Bomhoff 

dat ze meer vrijheid krijgen om studenten 'het recht op gezondheidszorg' in het 

te selecteren en collegegelden vast te stel- Akkoord gekregen en verwachtte hij de 

len. Minder geld van de overheid zou uitgavenstijgingen in de zorg wel te zijner 

samen moeten gaan met minder over- tijd wel te kunnen regelen; de 

heidsbemoeienis. Het veld hunkert naar Staatssecretaris van Onderwijs formuleer-

dat laatste, want de overheid wordt niet 

zonder reden als uiterst onbetrouwbaar 

beschouwd. Ook in andere sectoren moet 

deze uitruil tussen deregulering en min

der overheidsfinanciering met een grotere 

rol voor het profijtbeginsel mogelijk zijn. 

EIJHINGER: Met zo'n uitruil zou ik het in 

principe eens kunnen zijn. Jammer 

genoeg heeft de staatssecretaris tegelijker

tijd gezegd dat er een gescheiden adminis

tratie moet komen van publieke en priva

te inkomsten van universiteiten. Dat zou 

juist leiden tot veelmeer bureaucratie en 

regelgeving. En inderdaad: het is gewenst 

dat universiteiten Nederlandse studenten 

de opeens dat percentage private inkom

sten waarnaar zij streefde. Is regeren via 

piecemeal engineering niet mogelijk? 

KOEDlJK: Ja dat kan wel. Zo iemand als 

minister Bomhoff is al twintig jaar aan 

het denken over de veranderingen die 

noodzakelijk zijn in de zorg. En ik moet 

zeggen dat hij het slim aanpakte. Een 

week voor Prinsjesdag maakte hij een 

rondreis en kondigde de perestrojka in de 

zorg aan. Hij had ook al een aantal dingen 

vrijgegeven. Ik vond dat hij het momen

tum wist vast te houden. Hij was op de 

goede weg. 

mogen selecteren en hogere collegegelden EIJFFINGER: Ja, Bomhoff had ongetwijfeld 

mogen vragen. Nu zijn de toelatingsregels visie, maar een dergelijke visie miste ik 

inconsequent: de buitenlandse studenten toch wel bij veel andere bewindslieden. 

van buiten de Europese Unie die we toela- Dat had dit kabinet opgebroken. Het nieu-

ten, worden op kwaliteit geselecteerd, we kabinet behoeft echt sterke bewindslie-

maar dat mogen we bij Nederlandse stu- den met een visie. Wij kunnen ons niet 

denten en studenten uit andere Europese nog eens vier verloren jaren permitteren. 

landen niet doen. En dan weten we het al: Dat betekent ook dat het nieuwe regeerak-

zo blijven de universiteiten gebonden aan koord veelmeer ruimte moet laten aan de 

de bureaucratie en komt er niks van de toekomstige bewindslieden om hun visie 

ombouw tot maatschappelijke onderne- daadwerkelijk uit te werken. 

mingen. Dus: als de overheid terugtreedt 

in de financiering, dan ook graag een seri

euze ontbureaucratisering en deregule

ring van het Hoger Onderwijs. 

Piecemeal engineering 
CDV: Illustreren de voorbeelden Bomhoff 

BOVENBERG: Ja, ik had ook meer van hun 

visie willen zien. En zelfs Bomhoff, die 

daarin nog het meest pregnant was, 

moest noodgedwongen veel onzekerheden 

laten bestaan. Over het geld dat nodig zou 

zijn voor de perestrojka, vertrouwde hij 
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'op zijn goede vriend' de minister van 

Financiën. Met andere woorden: de ruzie 

vechten we straks wel uit als de kosten 

flink opgelopen zijn. 'En wie' - zo dacht 

Bomhoffwaarschijnlijk - 'zal mij straks 

extra geld durven te weigeren?'. Het 

Strategisch Akkoord was inconsistent: er 

werd een 'recht op zorg' voor een ieder 

geschapen, terwijl daarmee een open ein

deregeling in het leven werd geroepen die 

botste met het financieel kader zorg. 

Wat is de situatie? De politiek wil aan de 

ambities van de welvarende middenklasse 

tegemoet komen die dezelfde kwaliteit 

van de dienstverlening eist in de zorg als 

ze elders in de markt gewend is. De ham

vraag is: wil men datzelfde hoge niveau 

van zorg ook aan de lager betaalden garan

deren? Het kabinet had die ambitie wel 

door het invoeren van zorg kortingen. Als 

de zorg duurder was geworden - wat 

onvermijdelijk was - hadden die zorgkor

tingen naar boven aangepast moeten wor

den. Het gevolg daarvan was geweest dat 

deze inkomensafhankelijke tegemoetko

mingen hadden geleid tot diepere armoe

devallen. De overheid had dan moeten 

kiezen: of tweedeling in de arbeidsmarkt 

door de armoedeval of tweedeling in de 

zorg (bijvoorbeeld door beperking van of 

het collectieve pakket of de zorgkortin

gen). Het Strategisch Aldword schoof de 

keuzes voor zich uit. Daar waren de zorg

budgetten financieel vastgetimmerd. Als 

de kosten waren gaan stijgen en onver

kort zou zijn vastgehouden aan de opvat

ting dat uitstekende zorg een collectief 

goed is waarop een ieder (ook de lagere 

inkomens) recht heeft, waren er problemen 

ontstaan. De samenleving zal harde keu

zes moeten maken over waar de solidari

teit in de zorg eindigt. Daar zouden de 

verkiezingen ook eens over moeten gaan. 

En een nieuw kabinet moet daarover aan 

het begin van de rit heel duidelijk zijn. 

EI]FFINGER: Precies: de overheid moet haar 

kerntaken in deze aangeven; voor de rest 

moeten mensen zich particulier bijverze

keren. Het zorgpakket is de afgelopen 

jaren geëxplodeerd en de overheid heeft 

het niet durven beperken. Dat zal nu 

onontkoombaar worden. Daartoe is een 

fundamentele discussie nodig wat wel en 

niet door de overheid gegarandeerd moet 

worden. In het Strategisch Akkoord was 

niet aangegeven waar de overheid wel en 

niet op aangesproken kan worden. Er lag 

geen visie over de kerntaken van de over

heid aan ten grondslag. Het formuleren 

van deze kerntaken doe je natuurlijk niet 

op een achternamiddag. Dat kost tijd. 

Sociale partners en loonmati

ging 

CDV: Het kabinet-Balkenende zette weer 

in op loonmatiging, een oud beproefd in

strument in slechte tijden. Vond u dat een 

verstandige keuze? Uw collega prof. dr. 

Alfred Kleinknecht vindt die loonmati

ging een verkeerd instrument. Er zou vol

gens hem veel meer gedaan moeten wor

den aan stimulering van de arbeidspro

ductiviteit. 

KOEDl]K: Ik vind dat loonmatiging nog 

steeds een succesvolle strategie is in de 

open Nederlandse economie. Waar ik iets 

verschilde van mening met het kabinet is, 

dat ik wel vind dat die loonmatiging 

gedifferentieerd moet worden. Op een 

aantal knellende terreinen in de collectie

ve sector is die matiging niet gewenst. 

Toen wij het CDA-verkiezingsprogramma 
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maakten, had de commissie-van Rhijn 

daar zinvolle adviezen over gegeven die 

een belangrijke rol speelden. Over die 

goede adviezen hoor je nu helemaal niets 

meer! 

BOVENBERG: Het is cruciaal dat de waarde

ring voor dienstverlening aan kinderen 

(onderwijs) en ouderen (zorg) wordt her

steld in ons land. Leraren, verpleegsters 

verdienen meer waardering, en daar 

hoort ook echt meer geld bij voor bepaal

de groepen. 

EljFFINGER: Ik ben het daarmee eens. 

Kleinknecht heeft wel gelijk dat de 

arbeidsproductiviteit in Nederland een 

zorgwekkend punt is. In vergelijking met 

andere Europese landen bungelt 

Nederland behoorlijk onder aan wat dat 

betreft. Daarvoor zijn twee oorzaken. Ten 

eerste wordt er vreselijk weinig geïnves

teerd in de kennis economie en menselijk 

kapitaal. Ten tweede is een zwak punt de 

enorme bureaucratie en verstarrende 

regelgeving. Deze krachtdadig aanpakken 

zou niet alleen een zegen zijn voor de col

lectieve sector, maar ook voor de private 

sector. Denk bijvoorbeeld aan het versnel

len van bouwvergunningen. 

BOVENIlERG: De arbeidsproductiviteit is een 

punt voor de agenda op de lange termijn. 

Daartoe moet inderdaad ten eerste flink 

gesneden worden in de regelgeving voor 

de private en publieke sector. Hier ligt een 

grote opdracht voor een nieuw kabinet. 

Ten tweede moet menselijk kapitaal beter 

worden onderhouden. Op dat terrein 

maakte het kabinet-Balkenende een aan

tal moedige keuzes, zoals het langer aan 

het werk houden van oudere werknemers, 

en de voorzichtige aanzetten tot een 

levensloopverzekering. Op korte termijn is 

loonmatiging echter het enige instrument 

om de concurrentiepositie te beschermen 

en te voorkomen dat er een neerwaartse 

spiraal van werkloosheid en lastenverzwa

ring op gang komt. Loonmatiging is ook 

voor het waarborgen van de solidariteit 

(de koppeling) cruciaal, ook binnen pen

sioenfondsen. Bij hoge lonen is de kans 

groot dat de koppeling van de pensioe

nen aan de lonen moet worden opge

schort. Ik vond overigens dat er door het 

kabinet erg veel werd gevraagd van de -

over het algemeen zeer verstandige - vak

beweging. Balkenende en de sociale part

ners leken veel op twee autobestuurders 

die zo hard mogelijk op elkaar afrijden en 

een wedstrijd doen, waarbij degene die 

het eerst uitwijkt voor de ander heeft ver

loren. Balkenende, die houdt van snelle 

auto's, vertrouwde er op dat de vakbewe

ging wel zou uitwijken: ondanks de forse 

lastenverzwaring zou die de lonen toch 

wel matigen. Dat was een riskante strate

gie van het kabinet. 

EljFHNGER: Dat was dus mis gegaan. Wat 

betreft bijvoorbeeld de voorgestelde 

afschaffing van het spaarloon had er toch 

echt een behoorlijke compensatie moeten 

komen, meer dan de 'verlofknip' die nog 

steeds het karakter van een fooi had. Het 

is begrijpelijk dat vakbonden compensatie 

vroegen voor wat zij derfden in de loon

ruimte. 

BOVENBERG. Het kabinet maakte ook een 

fout door met de sociale partners te 

onderhandelen over de eventueel te geven 

lastenverlichting. Een nieuw kabinet moet 

de lasten durven vast te stellen en de 
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arbeidsvoorwaarden daarna overlaten aan 

de verantwoordelijkheid van de sociale 

partners. Aan die heldere verantwoorde

lijkheidsverdeling was het succes van het 

Akkoord van Wassenaar te danken. Nu 

dreigden we terug te gaan naar de jaren 

zeventig waarin overheid en sociale part

ners elkaar in een verlammende houd

greep hielden. 

Ongevraagde adviezen 

CDV: Welke drie dringende adviezen heeft 

u voor Jan Peter Balkenende ten behoeve 

van de verkiezingen en voor de onderhan

delingen over een nieuw kabinet? 

KOEDI]K: Ik hoop werkelijk dat een nieuw 

kabinet erin zal slagen te inspireren tot 

een revival van waarden en normen. 

Daarnaast: maak van de nieuwe kans 

gebruik om duidelijker doelen te stellen 

en maak werk van deregulering en ontbu

reaucratisering van de collectieve sector. 

BOVENBERG: Het nieuwe kabinet moet zo 

snel mogelijk terugkeren naar een struc

tureel begrotingsbeleid, met een duidelijk 

anker. Men moet de structurele economi

sche groei tot uitgangspunt van beleid 

maken. De premier zou ten tweede vanaf 

de start van ieder lid van zijn kabinet 

moeten eisen dat hij of zij twee concrete 

doelen formuleert waarop hij of zij wil 

worden afgerekend. Tenslotte: maak werk 

van deregulering: minder regels maar hel

derdere, moderne normen gebaseerd op 

aloude waarden. 

EI]H'INGER: Ik zou willen adviseren de prio

riteit te leggen bij de reorganisatie van de 

publieke sector. Dat moet belangrijker 

zijn dan het sturen op het tekort. Het 

kabinet zou daar een half of zelfs een vol 

procent tekort voor over moeten hebben. 

De financieel-economische belangen moe

ten in de context van maatschappelijke 

problemen worden gezien. Indien een 

nieuw kabinet dan toch een strak uitga

venkader wenst te hanteren, laat men dan 

elke uitgavenoverschrijding compenseren 

door te bezuinigen op de omvang van het 

ambtenarenapparaat. Sommige ministe

ries hebben nog wel 20% of meer 'vet'. Om 

het uitgavenkader vast te houden, kan 

daar nog veel bezuinigd worden. Tenslotte 

moet veel scherper worden wat een nieuw 

kabinet de kerntaken van de overheid 

vindt, zodat maatschappelijke sectoren 

ook zekerheid krijgen in plaats van de 

onzekerheid die nu bestaat. Balkenende 

heeft in zijn vorige bestaan als financieel 

woordvoerder altijd gezegd dat de over

heid heel goed moet weten wat ze moet 

loslaten en wat ze moet vasthouden. 

Mocht hij weer tot het premierschap 

geroepen worden, dan zal hij elk van zijn 

ministers moeten dwingen dat glashelder 

te maken. Dit vereist natuurlijk politieke 

moed. 

Prof dr. Lans Bovenberg, verbonden aan 

de Universiteit van Tilburg, was voorzitter 

van de commissie die in 2000 het WI- rap

port "Nieuwe en solide wegen. Budgettair 

beleid in de volgende kabinetsperiode" 

schreef; prof dr. Kees Koedijk, verbonden 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

was lid van de commissie die het verkie

zingsprogramma geschreven heeft; en 

prof dr. Sylvester Eijffinger, verbonden 

aan de Universiteit van Tilburg, is voorzit

ter van de WI-commissie Sociale Zekerheid 

1. Met dank aan Evert Jan Asselt en Jan Prij 
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Communitarisme in het 

Vlaamse politiel<e bedrijf 
Godfried Geudens 

Eind vorig jaar karakteriseerde de destijds nog kersverse fractievoorzitter en 

kandidaat-lijsttrekker van het CDA Jan Peter Balkenende de in de oppositie 

opgebouwde nieuwe koers als 'communitaristisch'. Bij zijn aantreden heeft 

Christen Democratische Verkenningen het oktobernummer (10/2001) geheel 

gewijd aan de relatie tussen christen-democratie en het gemeenschapsdenken; 

een thema waaraan CDV overigens al sinds 1997 regelmatig aandacht heeft 

besteed. Vlakbij over de grens profileert recent de Vlaamse zusterpartij CD&V 

(Christen-Democratisch &Vlaams)' - overigens nog steeds in de oppositie - zich 

ook als 'communitaristisch'. Hetzelfde doet de oppositiepartij N-VA (Nieuw

Vlaamse Alliantie). Godfried Geudens - 'een van onze correspondenten' in 

Antwerpen - beschrijft en evalueert deze nieuwe communitaristische trend. 

Hoe serieus moet deze eigenlijk genomen worden? 

In de huidige vernieuwingsoperatie van de Vlaamse christen-democraten vormt 

'menselijke verbondenheid' een sleutelbegrip. Tegenover het doorgeschoten indi

vidualisme dat onze tijd kenmerkt, wil de CD&V (Christen-Democratisch 

&Vlaams) waarden als solidariteit, gemeenschapszin en hulpvaardigheid 

opnieuw een plaats geven. Ook de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de rechtsop

volger van de ter ziele gegane Volksunie, inspireert zich in haar beginselverkla

ring duidelijk op een aantal gemeenschapswaarden. In een interview in De 

Morgen verklaarde de voorzitter van deze partij, Geert Bourgeois, onomwonden 

dat hij voorstander is van een communitaristische politiek. De strekking van zijn 

boodschap vertoonde grote overeenkomsten met die van de CD&V: de maat

schappelijke balans is uit evenwicht geraakt ten voordele van een hyperliberalis

me. Het is dan ook hoog tijd dat de leden van onze samenleving weer wat meer 

oog krijgen voor hun verantwoordelijkheid of - scherper uitgedrukt - hun plich

ten tegenover die samenleving. Het vraaggesprek toonde tevens aan waar deze 

politici hun inspiratie halen, namelijk bij het communitarisme of het gemeen

schapsdenken. Dit gedachtegoed vindt zijn oorsprong in de Angelsaksische 

wereld en ontstond enkele decennia geleden als kritiek op het reveil van de libe

rale filosofie. Waar deze laatste stroming vooral de individuele vrijheid en gelijk

heid beklemtoont, wijst het communitarisme op het belang van gemeenschaps

waarden en -vorming. Beide opvattingen leiden uiteraard tot verschillende poli

tieke denkbeelden. Het is in die zin dat we hier aan de hand van een aantal con

crete voorbeelden de betekenis van het communitarisme willen analyseren en 

(voorlopig) evalueren. 
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'Het is opvallend 

hoe in het CD&V

programma de par

tij wordt geprofi

leerd als "waarden

partij" die handelt 

vanuit een "chris

ten-democratische 

inspiratie", evenwel 

zonder veel dieper 

in te gaan op de 

ideologische wor

tels'. 

Het communitarisme in de politiek enkele illustraties 

Wat kan de betekenis van het communitarisme in het Belgische politieke bedrijf 

zijn? Die vraag kan moeilijk eenduidig beantwoord worden. Een eerste vaststel

ling hierbij is dat hét communitarisme eenvoudigweg niet bestaat. Net zoals bij 

andere politieke theorieën het geval is, geldt ook hier dat eigen accenten, het 

bestaande partij landschap e.d., van doorslaggevend belang zijn. 

Het is echter wellicht niet toevallig dat de interesse voor dit gedachtegoed vooral 

in christen-democratische en Vlaams-nationale hoek leeft. Deze stromingen ver

tegenwoordigen immers - met een verschillende inspiratiebron - beide een duide

lijk gemeenschapsideaal. 

Het is hierbij niet geheel helder in hoeverre het communitarisme binnen deze 

partijen als zelfstandige ideologie dan wel als ondersteuning van hun bestaande 

opvattingen zal functioneren. Beide hypotheses zijn mogelijk en een geleidelijke 

overgang van de ene naar de andere is evenmin ondenkbaar. Op die manier zou 

de geleidelijke wegdeemstering van de vroegere ideologieën zonder al te grote 

schokken kunnen worden opgevangen. Zo is het opvallend hoe in het CD&V-pro

gramma de partij wordt geprofileerd als "waardenpartij" die handelt vanuit een 

"christen-democratische inspiratie", evenwel zonder veel dieper in te gaan op de 

ideologische wortels. Wellicht is dit ingegeven door de bezorgdheid om potentië

le kiezers af te schrikken. Een dergelijke formulering klinkt immers vrij vaag en 

kan hierdoor een breed publiek aanspreken. Zonder een duidelijke concurrent 

in het partijlandschap zullen christelijk geïnspireerde kiezers wellicht genoegen 

nemen met communitaristische waarden die nauw bij hun overtuiging aanslui

ten. Hieruit afleiden dat het christen-democratische gedachtegoed wordt verla

ten, zou echter naar onze mening te ver gaan. Veeleer lijkt men het exclusieve 

karakter, waarmee nagenoeg elke levensbeschouwing vandaag geassocieerd 

wordt, te willen temperen. 

De situatie bij N-VA lijkt in dit opzicht enigszins verschillend. De keuze voor het 

communitarisme is hier wellicht meer ingegeven door de behoefte om de partij 

meer ideologische breedte en diepgang te geven. Als kleinere politieke beweging 

loopt ze immers het risico om door politieke tegenstanders als 'olle issue-partij' 

bestempeld te worden. Vanuit een intern standpunt bekeken, laat deze keuze 

inderdaad ook makkelijker toe om zich geloofwaardig uit te spreken over andere 

politieke thema's dan de klassieke Vlaams-nationale eisen. 

Een vaststelling die voor beide partijen opgaat is dat ze als oppositiepartijen 

tegenover een paars-groene meerderheid staan. Het vrij liberale beleid van deze 

coalitie heeft allicht in belangrijke mate een meer gemeenschapsgerichte tegen

reactie gestimuleerd. 

Dit brengt ons bij een volgende punt. In hoeverre kan een communitaristisch 

geïnspireerde politiek met conservatisme - het klassieke verwijt van liberalen 

aan het adres van het communitarisme - vereenzelvigd worden? Hierbij moet in 

de eerste plaats verduidelijkt worden wat het vergelijkingspunt vormt. Ten 
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opzichte van liberaal geïnspireerde partijen vertoont een communitaristische 

politiek wel een aantal meer behoudsgezinde trekken. Het liberalisme geeft voor 

communitaristen immers blijk van een duidelijk maatschappelijk tekort. De 

beklemtoning van gemeenschapswaarden zal op een of andere manier de cultu

reel-ethische opvattingen inkleuren. Zo is het bijvoorbeeld opvallend hoe zowel 

in het partijprogramma van CD&Vals van N-VA een vrij restrictieve visie op de 

toelaatbaarheid van euthanasie wordt verdedigd. Ook inzake druggebruik wor

den tot op grote hoogte gelijkaardige terughoudende opvattingen aangehangen. 

In het N-VA-programma wordt dit verdedigd met een verwijzing naar het "stre

ven naar een hechte samenleving" en wordt "schade aan de omgeving" (naast de 

schade voor de betrokkene) uitdrukkelijk vermeld als reden om een restrictief 

standpunt in te nemen. In een actualiteitsmotie van CD&Vwordt de blijvende 

strafbaarstelling van elk drugfeit gemotiveerd door de noodzaak aan een "duide

lijk houvast voor de burger". 

Een andere parallel situeert zich op het vlak van het verenigingsleven. Zowel 

CD&Vals N-VA zijn hier overtuigde voorstanders van een 'rechtsvrije ruimte' in 

die zin dat ze vrij initiatief volop ruimte willen bieden en de overheid terzake 

een ondergeschikte rol toekennen. Omtrent onderwijs pleiten de christen-demo

craten bijvoorbeeld voor het behoud van de eigen pedagogische modellen en 

leerplannen van de vrije onderwijsinstellingen. Meer algemeen lezen we in het 

N-VA-programma dat het "niet de taak van de overheid is om politieke of levens

beschouwelijke neutraliteit aan het verenigingsleven op te leggen". Zowel door 

CD&Vals N-VA wordt scherpe kritiek geleverd op de anti-discriminatiewetgeving 

(vergelijkbaar met de Nederlandse Algemene Wet Gelijke Behandeling) die van

uit de meerderheidspartijen werd voorgesteld en waardoor het gelijkheidsbegin

sel in de private betrekkingen tussen burgers zal worden ingevoerd. Beide partij

en kanten zich wel uitdrukkelijk tegen discriminatie in de publieke sfeer. 

Een laatste illustratie van de communitaristische inslag van beide partij pro-

'Op ethisch-cultu- gramma's komt tot uitdrukking in hun positieve houding tegenover religies en 

reel vlak lijltt er levensbeschouwingen. Deze worden gewaardeerd omwille van hun bijdrage tot 

sprake van een cen- onder meer de "menselijke verbondenheid" (CD&\I) of beschouwd als tegengif 

trumrechtse (en bij- tegen "de spirituele armoede" van onze samenleving (N-VA). Ook hier geldt ech-

gevolg eerder con- ter dat voor beide partijen aan de levensbeschouwelijke neutraliteit in de publie-

servatieve) positio- ke sfeer niet geraakt mag worden. 

nering. Dit l<an Op ethisch-cultureel vlak lijkt er dus sprake van een centrumrechtse (en bij ge-

men echter niet volg eerder conservatieve) positionering. Dit kan men echter niet onverkort 

onverkort door- doortrekken naar de stellingnamen op het socio-economische domein. Zoals de 

treld<en naar de meeste partijen nemen zowel CD&Vals N-VA de sociaal en ecologisch gecorri-

stellingnamen op geerde markteconomie als uitgangspunt. Hoewel hun precieze opvattingen ter-

het socio-economi- zake (nog) niet steeds even duidelijk zijn, vallen ze zeker niet steeds samen met 

sche domein'. die van de rechts-liberale VLD. Ondanks geregelde spanningen blijven de chris

ten-democraten alsnog de bevoorrechte partner voor de grote christelijke werk-
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nemersbeweging. Ook N-VA telt onder haar leden een vrij omvangrijke groep die 

duidelijk afstand wenst te bewaren van het harde economisch liberalisme. Meer 

fundamenteel lijkt een liberaal-economisch individualisme ons echter princi

pieel moeilijk verzoenbaar met een communitaristische inspiratie. Vanuit dit 

laatste perspectief moet de aandacht voor de zwakkere groepen in de samenle

ving voldoende aandacht krijgen. 

Het is uiteraard niet steeds even eenvoudig om de ethische en socio-economische 

sfeer duidelijk van elkaar te scheiden. Maar ook op het ethische vlak zelf is de 

centrumrechtse categorisering soms nog te veralgemenend. Inzake wapenhandel 

bijvoorbeeld nemen christen-democraten en Vlaams-nationalisten vaak eerder 

progressieve standpunten in. Dit bleek recent nog bij de regeringscrisis omtrent 

de wapenleveringen aan Nepal die onder meer leidde tot het ontslag van de 

groene minister Aelvoet. Het zou te eenvoudig zijn om het protest van CD&Ven 

N-VA tegen de goedkeuring van de exportlicenties af te schilderen als een zuiver 

oppositiespel. Uiteraard speelden de politieke machtsverhoudingen hierbij een 

rol, maar het is evenzeer zo dat beide partijen duidelijke banden hebben met 

een (gedeelte van) de vredesbeweging. Dit hoeft ook niet meteen verwondering 

te wekken. De vredesbeweging heeft haar wortels deels in het christelijke 

gedachtegoed en ook in de Vlaamse beweging heeft het pacifisme (vooral na de 

Eerste Wereldoorlog) steeds invloed gehad. 

Evaluatie 

De voorgaande illustraties brengen ons echter bij de volgende bedenking. Het is 

opvallend hoe de communitaristische inspiratie vaak leidt tot standpunten die 

grosso modo samenvallen met die uit de christelijke (of specifieker: katholieke) 

moraal. Dit is niet vanzelfsprekend voor een niet-confessionele partij als N-VA 

(zie onder meer het standpunt inzake euthanasie van deze partij), maar dat is 

evenmin het geval voor de CD&V; het roept bij deze laatste partij immers de 

vraag op waarin het col11l11unitarisme verschilt ten opzichte van het vroegere 

meer expliciet vermelde christen-democratische gedachtegoed. Naar onze mening 

wordt het reële onderscheid tussen communitarisme en (een) welbepaalde 

levensbeschouwing(en) nog niet steeds even duidelijk gemaakt. Dit heeft echter 

een aantal belangrijke consequenties. Politieke tegenstanders zullen hoger ver

melde partijen makkelijk kunnen verwijten dat deze een eenzijdig gekleurd 

(vaak behoudsgezind) gedachtegoed proberen te verkopen onder een modieus 

ideologisch etiket. Dat zou niet alleen blijk geven van intellectuele oneerlijk

heid, het zou er tevens op kunnen wijzen dat in feite een zuivere belangenstrijd 

wordt gecamouf1eerd. Zo zou het voor critici vrij eenvoudig zijn om het christen

democratische standpunt inzake onderwijsvrijheid voor te stellen als een dek

mantel voor de loutere belangenverdediging van het invloedrijke vrije (lees: 

katholieke) onderwijs. 

Wie zich beroept op een communitaristische inspiratie moet zich van dit onder-
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'Vermits communi

tarisme en chris

ten-democratie niet 

samenvallen zullen 

zich soms moeilij

ke keuzes opdrin

gen'. 

scheid voldoende rekenschap geven. Het komt er op aan in te zien dat dit gedach

tegoed kan samenvallen met de opvattingen van een bepaalde (christelijke) 

levensbeschouwing, maar tevens dat dit niet steeds zo hoeft te zijn. Een terug

houdende visie op de toelaatbaarheid van drugs vormt een illustratie van derge

lijke gelijklopende opvattingen. Wanneer men echter in het onderwijs de oprich

ting en instandhouding van kleinere onderwijsnetten verdedigt (bijvoorbeeld 

van minderheidsgodsdiensten ofvan zogenaamde methodescholen) omwille van 

hun bijdrage tot de gemeenschapsvorming, dan druist deze communitaristische 

stellingname soms evenzeer in tegen de belangen van het invloedrijke katholie

ke onderwijsnet als tegen die van de officiële onderwijsinstellingen. 

Vanuit dit hoger vermeld onderscheid lijkt het beroep op het communitaristische 

gedachtegoed ons niet geheel zonder risico. Zoals aangestipt, is het niet verwon

derlijk dat deze stroming op veel belangstelling mag rekenen bij partijen die 

reeds een gemeenschapsideaal aanhangen. Voor N-VA biedt het communitarisme 

een zekere ideologische cohesie en diepgang. Dit mag er echter niet toe leiden 

dat dit ideologische fundament wordt ingekleurd door de opvattingen van een 

sociologisch belangrijke bevolkingsgroep. In een niet-confessionele partij leidt 

dit onherroepelijk tot interne spanningen. 

Het gemeenschapsdenken kan de christen-democraten een belangrijke bijdrage 

leveren tot een inhoudelijke herbronning. Bovendien kan de communitaristische 

ideologie kiezers aanspreken die mogelijk zouden afgeschrikt worden door een 

te expliciete verwijzing naar het christen-democratische gedachtegoed. Hierin 

schuilt echter precies ook het grootste risico. Vermits communitarisme en chris

ten-democratie niet samenvallen zullen zich soms moeilijke keuzes opdringen. 

Gemeenschapswaarden en -vorming hoeven niet noodzakelijk vanuit een chris

telijk perspectief plaats te vinden (cf. voorbeeld onderwijs). Af te wachten valt of 

christen-democraten in dergelijke gevallen misschien niet eerder hun traditione

le achterban zullen vertegenwoordigen. In dat geval zal het communitaristische 

perspectief zich beperken tot de vernieuwing van een klassieke ideologie. In de 

huidige politieke machtsverhoudingen stellen dergelijke problemen zich echter 

nog niet meteen. Voorlopig vormt het communitarisme voor CD&Ven N-VA de 

ideologische tegenhanger van het paars-groene regeringsbeleid. Pas in een later 

stadium zal duidelijk worden welke plaats dit gedachtegoed echt zal innemen in 

hun partijprogramma's. 

Godfried Geudens is Assistent Rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen (UFSIA) 



CDV I NR 10 lOKTOBER 2002 

Noten 

1 Sinds september 2002 de nieuwe naam voor de Christelijke Volkspartij (CVP). 

Zie voor de hectische geschiedenis van de in de oppositie belande Belgische 

christen-democraten het artikel van Steven van Hecke: 'Tussen Apocalyps en 

Verrijzenis. De oppositie van de christen-democraten in België', in: Christen 

Democratische Verkenningen, nr. 2, februari 2002, p. 20-35. 
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Onaanvaardbaar! 

Het thema waarden en normen staat momenteel 

(gelukkig) weer prominent op de agenda. Jammer 

genoeg is hier echter sprake van selectief winkelen: 

in het Strategisch Akkoord en de Miljoenennota 

krijgt een waarde als veiligheid (terecht) een sterk 

accent, doch waarden als natuur en milieu delven 

letterlijk het onderspit. Dat is des te erger, omdat ze 

dit in ons type samenleving toch al doen, "van natu

re" zou ik bijna zeggen. Innoveren, veranderen, ont

wikkelen, bouwen, uitbreiden, dat alles levert geld 

op, het zogenaamde "rood". Conserveren, behouden, 

beheren, ontzien en eerbiedigen, beschermen, dat 

alles kost alleen maar geld; het is in projectontwik

kelingstermen gesproken, onrendabel, het zoge

naamde "groen". Als we bereid zijn om natuur en 

milieu (en water, het zogenaamde "blauw") als waar

den te beschouwen - iets dat ze in zich zijn - en als 

collectieve goederen, dan zullen hun behoud, 

bescherming, herstel en waar nodig ontwild<eling 

dus een onderwerp van voortdurende zorg dienen te 

zijn. Om welke natuur het gaat, weten we precies: 

daar waar nog biodiversiteit bestaat - grote rijkdom 

aan flora en fauna in een gezond ecosysteem - en 

waar de menselijke invloed nog zo gering is dat dit 

ecosysteem overlevingskansen heeft. 

Omdat de markt zelf de imperfecties rond de nood

zaak collectieve goederen voort te brengen en te 

beschermen niet vermag op te heffen, moet van 

NWil10J 

elke tijd haar eigen accenten legt. Thans lijkt de 

derde waarde uit deze reeks, de solidariteit dus, cen

traal te staan. Maar daaronder schuilt wellicht nog 

een diepere waarde, verwoord in het "Wat gij niet 

wilt dat u geschiedt, ... " of positiever "Heb uw naaste 

lief als uzelf'. De naastenliefde wordt, naast andere 

waarden als respect en verantwoordelijkheid, ook 

door het CDA de laatste tijd sterk gearticuleerd en 

dat is maar gelukkig ook. 

Als ik nu mag stellen dat natuur een waarde is die 

ons allen aangaat -letterlijk: wij leven erin en zij is 

voor ons leven zuurstofuoodzakelijk en waternodig -

dan is aantasting van uw natuur mijnerzijds al 

onmiddellijk in strijd met het principe van de solida

riteit, maar evengoed met de regel "Wat gij niet 

'" o 



Prof.mr.dr. P.C.E. van 

Wij men 

overheidswege wordel1 ingegrepen. Principes als 

"rood betaalt voor groen" komen dan naar voren. 

"Vrijwillig" worden die niet makkelijk toegepast en 

dit vergt dus sturing. Wie natuur duurzaam wil vei

ligstellen, zal haar met behulp van collectieve mid

delen en inspanningen moeten vrijwaren van 

inbreuken door "rood" (infrastructuur, bouwen voor 

wonen en werken). Daartoe is verwerving van de 

betreffende arealen noodzakelijk. 

In de Miljoenennota en de respectieve begrotingen -

vooral natuurlijk die van het ministerie van 

Landbouw en Visserij (sic) - wordt sterk bezuinigd, 

juist op de post grondverwerving voor natuuraanko

pen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Daartegenover wordt ingezet op meer particulier 

natuurbeheer. Nog daargelaten dat de doelstelling 

'realisatie van de EHS in 2018' op deze wijze niet 

wordt gehaald, is er het grote risico van voortschrij

dend verloren· gaan van natuurwaarden, juist in de 

gebieden die we nu al hebben aangewezen als te 

beschermen gebied; 92% van de EHS is inmiddels 

namelijk door de provincie als zodanig begrensd en 

we weten dus precies waar die toekomstige EHS ligt -

nu is nog pas de helft veiliggesteld. 

Het is hier dat de waardendiscussie en het natuurbe

houd elkaar kruisen. Waarden worden in mijn ogen 

gevormd door gedeelde overtuigingen over de vereis

te kwaliteiten van een samenleving en tevens door 

de inhoud van die overtuigingen, datgene dus waar

op deze betrekking hebben. We kennen allen de 

trits: vrijheid-gelijkheid-broederschap en zien hoe 

wilt ... ". Als ik natuur en milieu en landschap en 

water aantast, verbruik, vernietig, vergrijp ik mij aan 

uw debiet. Deze collectieve goederen hebben uit hun 

aard een bovenpersoonlijk karakter, het zijn ieder

mans goederen. Daarom is hun bescherming een 

waarde, daarom vormen zij zelf te beschermen waar

den. De inhoud van deze gedeelde maatschappelijke 

overtuiging - wereldwijd! - vergt vertaling in zowel 

burgerlijk handelen als overheidsoptreden. Het laat

ste is extra geïndiceerd, omdat de markt nu een

maal, zeker op de kortere termijn gezien, de niet 

direct in geld renderende, bovenindividuele goede

ren als natuur, milieu en landschap niet adequaat 

vermag te bedienen. 

Waar staat nu het oksaal van de Bossche St. Jan? 

Waarom zal geen mens ter wereld het wagen de 

Nachtwacht op te stoken (ook niet tijdens de honger

winter)? Waarom hadden we plotseling tientallen 

miljoenen euro's over (toen nog guldens) voor de 

Victozy Boogie Woogie? 

Cultuur en monumenten zijn verinnerlijkt als 

beschermenswaardig. De natuur is dat in de ogen 

van miljoenen mensen ook, maar van regeringswege 

wordt deze overtuiging niet gedeeld. Vandaar dit 

krachtig signaal dat zull<s onaanvaardbaar is! 

'" NWil"IO::> ... 
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Christen-democratie contra 

conservatisme 
Prof. dr. H.E.S. Woldring 

Verdraagt de christen-democratie zich met het conservatisme? Dr. A. 

Kinneging, oprichter van de Edmund Burke Stichting die het conservatisme 

wil bevorderen, is onlangs lid van het CDA geworden. In het meinummer van 

dit tijdschrift, dat geheel gewijd was aan de verhouding tussen beide stromin

gen, verdedigde Kinneging de stelling dat het christendom en de christen

democratie door en door conservatief zijn'. Een belangrijk punt daarbij was 

dat conservatieven en christenen een pessimistisch mensbeeld delen. Prof. dr. 

H.E.S. Woldring dient Kinneging van repliek. Volgens hem definieert 

Kinneging conservatisme in een enge reactionaire betekenis en dan nog op 

zo'n abstracte manier dat hij onder de noemer ten onrechte allerlei heel ver

schillende wereldbeschouwingen kan scharen. De door Kinneging geponeerde 

identificatie van christendom en christen-democratie met conservatisme is 

onhoudbaar: "Dat Kinneging het christelijk mensbeeld pessimistisch noemt, is 

volstrekt misplaatst". Woldring betoogt dat het verkeerd is de christen-demo

cratie bij de reactionair-conservatieve traditie in te lijven, omdat zij kenmer

ken bevat 'van een dynamisch- conservatieve stijl van denken en handelen'. 

De tegenbeweging die volgde op de Verlichting en de Franse revolutie wordt 

doorgaans het conservatisme genoemd, met als boegbeeld de Engelse staatsman 

Edmund Burke. De Verlichtingsdenkers beschouwden zichzelf als progressief, 

omdat volgens hen de vooruitgang van de mensheid alleen kon worden bevor

derd door middel van empirische wetenschappen en rationele oordeelsvorming. 

Historisch gegroeide politieke en maatschappelijke instellingen beschouwden zij 

grotendeels als ballast die moest worden afgeschaft en het aanvaarden van over

geleverde waarden en normen interpreteerden zij als bijgeloof. Aanhangers van 

het conservatisme bekritiseerden dat progressieve denken als anti-historisch. Zij 

verdedigden juist het belang van de historische continuïteit van politieke en 

maatschappelijke instellingen en de overdracht van waarden en normen als con

stituerend voor het heden en de toekomst. De aanhangers van het conservatisme 

waren zich er echter terdege van bewust dat zij leefden in een tijd van ingrijpen

de politieke en maatschappelijke veranderingen. Zij erkenden dat mede vanwege 

de Franse revolutie een samenleving was ontstaan, die gekenmerkt werd door 

een toenemende differentiatie van klassen en groepen, wereldbeschouwingen en 

politieke ideeën. Zij waren niet slechts georiënteerd op het verleden, maar zij 

erkenden dat in het heden een spanningsvolle relatie bestond tussen verleden 
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en toekomst en dat ook hun reflectie op actuele politieke en maatschappelijke 

vraagstukken door die spanning werd gekenmerkt - een dynamisch-conservatieve 

manier van denken en handelen. 

Juist vanwege de erkenning van die spanning moet het conservatieve denken 

worden onderscheiden van het traditionalisme, dat (wars van vernieuwingen) 

slechts wilde vasthouden aan het verleden. Aanhangers van dat traditionalisme 

zijn de Franse katholieke denkers, joseph de Maistre (1754-1821) en Louis de 

BonaId (1754-1840), die zich niet alleen keerden tegen de veranderingen die cic 

Franse revolutie had voortgebracht, maar die terugverlangden naar de late mid

deleeuwen met een hiërarchie van standen en een dominante positie van de 

katholieke kerk. Hun traditionalistische denkstijl wordt ook wel getypeerd als 

contrarevolutionair of reactionair. Omdat Kinneging geen onderscheid maakt 

tussen het conservatieve denken en traditionalisme, maar die twee vermengt, 

heeft zijn opvatting van het conservatisme een reactionaire inslag. 

Conservatisme: denkstijl of wereldbeschouwing? 

Kinneging heeft elders uitvoeriger de stelling verdedigd dat het conservatisme 

een omvattende wereldbeschouwing is-. Het is echter de vraag wat hij daarmee 

precies bedoelt. Ik heb de stellige indruk dat hij die term gebruikt in de beteke

nis die Wilhelm Dilthey (1833-1911) daaraan gegeven heeft. Dilthey heeft het 

verschijnsel wereldbeschouwing systematisch bestudeerd en betoogt dat elke 

WeltansclJauung eenzelfde structuur heeft, uit drie bestanddelen opgebouwd: 

1) een 'Weltbild' dat op grond van empirische waarnemingen bestaat uit een 

'Vorstellungswelt' die begrippen en oordelen bevat waarmee de samenhang en 

het wezen van de werkelijkheid wordt begrepen; 

2) dat' Weltbild' ligt ten grondslag aan de zin die mensen toeschrijven aan de 

verschijnselen in de werkelijkheid; 

3) uit die zin-interpretatie van de werkelijkheid ontstaan nastrevenswaardige 

levensidealen die een WeltansclJauung haar praktische toespitsing geven en die 

inspireren tot handelen en vormgeving van de samenleving.' Het is goed te 

weten dat Dilthey met zijn analyse van de structuur van de Weltanschauung 

wilde komen tot een 'filosofie van de filosofie': een filosofie die verschillende 

wereldbeschouwingen omvat en die de exclusieve waarheidsclaims van wereld

beschouwingen te boven komt. Vandaar dat zijn 'filosofie van de filosofie' een 

abstract-conceptueel schema bevat, dat alle wereldbeschouwingen kan omvatten. 

Kinneging beschouwt het conservatisme als wereldbeschouwing, omdat het 

naast het liberalisme en het socialisme een eigen antwoord bevat op de uitda

ging van de Verlichting en de Franse revolutie. Als wereldbeschouwing wordt het 

conservatisme volgens hem gekenmerkt door een pessimistisch mensbeeld. Dat 

pessimisme heeft betrekking op het menselijke kenvermogen en op het vermo

gen van de mens zijn leven en de samenleving in te richten. Wat het menselijk 

kenvermogen betreft, bekritiseert het conservatisme de Verlichtingsideeën van 
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rationaliteit en wetenschap op grond waarvan een moreel betere mensheid tot 

stand zou komen. Tegenover dat aanmatigende Verlichtingsdenken stelt het con

servatisme dat het menselijk kenvermogen beperkt is en derhalve intellectuele 

en morele tradities nodig heeft. 

Wat betreft het vermogen van de mens zijn leven en de samenleving in te rich

ten, stelt het conservatisme dat de mens moreel onvolmaakt is en dat hij een 

inherente geneigdheid heeft tot het kwaad. Het kwaad heeft niet alleen betrek

king op menselijke handelingen (moord, diefstal of vernedering), maar vooral op 

de verworteling ervan in het menselijk innerlijk: de mens is van nature niet 

geneigd het goede voor zichzelf en anderen te zoeken. Niet dat de mens 

gedoemd is slechts het kwade te doen, maar hij heeft volgens het conservatisme 

de onuitroeibare geneigdheid ertoe. Deze noopt tot een innerlijke strijd en gewe

tensvorming en tot het ontwikkelen van deugden en morele vorming om zicht 

te houden op het moreel goede. Ter stimulering hiervan zijn de staat, wetten en 

andere instituties nodig. 

Omdat de christelijke traditie doordesemd is van de genoemde inzichten, 

bestaat er volgens Kinneging een natuurlijke affiniteit tussen het christendom 

en het conservatisme. Bovendien laten katholieke, protestantse en andere con

servatieve denkers zich in meerdere of mindere mate inspireren door de filoso

fie van de Grieken en de Romeinen. Ondanks wezenlijke verschillen tussen het 

christendom en die voorchristelijke filosofische theorieën, belicht Kinneging 

vooral de overeenkomsten, met name dat alle conservatieven de innerlijke strijd 

erkennen tegen het kwaad en de noodzaak van op tradities gebaseerde institu

ties. Hier wordt duidelijk hoe zeer het Kinneging gaat om overeenkomsten in 

abstract-conceptuele zin, omdat er met betrekking tot de normatieve visie op 

mens en samenleving belangrijke inhoudelijke verschillen en zelfs tegenstellin

gen bestaan tussen die voorchristelijke filosofie en christelijke denkers en tussen 

die denkers onderling. Niet alleen hier abstraheert Kinneging bij het constru

eren van de conservatieve 'wereldbeschouwing' van veel wezenlijke verschillen. 

Op grond daarvan concludeer ik dat Kinneging's analyse van het conservatisme 

de door Dilthey genoemde drie bestanddelen van de structuur van een 

Weltanschuungbevat. 1) Het Weltbildvan het conservatisme wordt gevormd 

door de empirische waarnemingen van op tradities berustende instituties die 

constituerend zijn voor het functioneren van de mens, de staat en de samenle

ving. 2) Op grond van dat Weltbild waarderen conservatieven de afbraak van 

instituties en tradities negatief. Zij erkennen de onvolmaaktheid van de mens, 

zijn innerlijke strijd tussen goed en kwaad en de noodzaak van morele vorming. 

3) Conservatieven streven naar bepaalde levensidealen: handelen dat gebaseerd 

is op de overdracht van waarden en normen door middel van politieke en maat

schappelijke instellingen. 

Juist vanwege de overeenkomst met Dilthey kom ik tot de kern van mijn kritiek 

op Kinneging's opvatting van het conservatisme als wereldbeschouwing. Zoals 

..... , 
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Dilthey de structuur van Weltanschauungen heeft geanalyseerd met behulp van 

een abstract-conceptueel schema teneinde de waarheidsclaims van 

Weltanschauungen te kunnen relativeren en in een 'filosofie van de filosofie' 

onder te kunnen brengen, zo heeft Kinneging een conservatisme beschreven ten

einde de grote verscheidenheid van conservatieve denkers met verschillende 

wereldbeschouwingen abstract-conceptueel te kunnen vatten. Een inhoudelijk

coherente wereldbeschouwing van het conservatisme heeft Kinneging daarmee 

echter niet gegeven. 

Christen-democratie en conservatisme 

Hoe verhoudt zich de christen-democratie tot het conservatisme in de zin van 

Kinneging? Volgens hem zijn het christelijk mensbeeld, de christelijke visie op 

de maatschappij en de staat door en door conservatief. Hij memoreert dat het 

denken van protestantse politieke leiders als Groen van Prinsterer en Kuyper 

geworteld was in het negentiende-eeuwse conservatisme. Ook het katholiek-poli

tieke denken spoort met wat hij noemt 'het Europese conservatieve, contrarevo

lutionaire denken'. Kinneging vergist zich echter indien hij zou denken dat een 

historische verwantschap tussen het conservatieve denken in de negentiende 

eeuwen het politieke denken van de grondleggers van de Nederlandse christen

democratie determinerend zou doorwerken in de verdere ontwikkeling van de 

christen-democratie. Groen van Prinsterer was door het conservatisme van Burke 

beïnvloed, maar Kuyper oversteeg het conservatisme met revolutionair elan. Het 

katholiek-politieke denken is door het conservatisme beïnvloed, maar traditiona

listen als Bonaid en Maistre zijn voor dat denken nooit representatief geweest. 

De katholieke sociale leer is zeker niet te typeren als contrarevolutionair. 

Bovendien hebben de grondleggers van de Nederlandse christen-democratie 

nooit een conservatisme als levensbeschouwing aangehangen. 

Dat Kinneging het christelijk mensbeeld pessimistisch noemt, is volstrekt mis

plaatst. Waar de Heidelbergse Catechismus (zondag 3) de vraag stelt of 'wij onbe

kwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad', volgt het antwoord: tenzij 

wij door de Geest van God worden wedergeboren. Niet dat de gebrokenheid van 

het leven wordt opgeheven, maar de werkzame kracht van de Geest van God 

maakt een vernieuwing van het leven mogelijk. Niet de menselijke gebrokenheid 

heeft het laatste woord, maar de oproep tot vernieuwing. In vrijwel gelijke 

bewoordingen spreekt de Catechismus van de katholieke kerk (par. 410,2847) 

over de Geest van God die mensen helpt het kwaad te overwinnen. Pessimistisch 

mensbeeld exitl 

Het gaat in het evangelie trouwens niet om een pessimistisch of optimistisch 

mensbeeld, maar om de taken waartoe een mens geroepen is. Daarom wil het 

CDA 'zich laten leiden door het Goede Nieuws van God aan de mensen' en wil 

het 'de mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor 

hun naaste' (Program van uitgangspunten, hoofdstuk 1). Met behulp van kern-
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woorden als publieke rechtvaardigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijk

heid en rentmeesterschap heeft het CDA bijgedragen aan staat en samenleving 

en het wil dat blijven doen 'om verantwoord voort te bouwen op dat erfgoed'. 

Het CDA koppelt dat besef van historische continuïteit aan 'het zoeken naar de 

betekenis van het evangelie voor het politieke handelen' dat gericht is op de toe

komst; die gerichtheid op de toekomst duidt op een progressiviteit met histo

risch besef. Mijn conclusie is dat de christen-democratie kenmerken bevat van 

een dynamisch-conservatieve stijl van denken en handelen. Kinneging's stelling 

dat de christen-democratie 'door en door conservatief zou zijn, is eenzijdig en 

als zodanig onjuist. De Nederlandse christen-democratie is duidelijk te onder

scheiden van het abstract-conceptueel schema van Kinnegings conservatisme als 

wereldbeschouwing. 

Prof dr. H.E.5. Woldring is hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit 

in Amsterdam en voor het CDA lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Noten 

1. Zie A. Kinneging, 'Christendom = conservatisme', Christen Democratische 

Verkenningen, mei 2002, pp. 39-44. 

2. Zie Andreas A.M. Kinneging, 'Het conservatisme: kritiek van de Verlichting 

en de moderniteit'. In: Philosophia Reformata, vol. 65,2 (2000), pp. 126-153. 

3. Wilhelm Dilthey, Weltanscha U ungslehre. Abhandlungen ZUl' Philosophie der 

Philosophie. In: Gesammelte Schriften, Bd. VIII (LeipzigIBerlin: Teubner, 

1931), pp. 78, 82-84. 
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De opl<omst van de Christen

democratie in het Verenigd 

I{oninl<rijl< 
MR. DRS. RICHARD STEENVOORDE 

Bijna iedereen weet wel dat er christen-democratische zusterpartijen bestaan 

in België, Duitsland en Spanje. Er zullen echter maar weinig lezers weten dat 

er al sinds 1989 een christen-democratische beweging in het Verenigd 

Koninkrijk bestaat en dat daaruit sinds 1999 een christen-democratische partij 

is voortgekomen: de 'Christian People's Alliance' (CPA). Er is sprake van een 

groeiende electorale basis in Engeland. En ook Schotland kent inmiddels zijn 

eigen 'Movement for Christian Democracy 'en 'Christian People's Alliance'. 

Richard Steenvoorde beschrijft de achtergronden en lotgevallen van deze 

beweging en de partij. 

Vanaf het moment dat koning Hendrik de Achtste van Engeland in de zestiende 

eeuw brak met de rooms-katholieke kerk en zichzelf tot hoofd van de kerk uit

riep, is er een, naar continentale begrippen, merkwaardige relatie ontstaan tus

sen kerk en staat in het Verenigd Koninkrijk. Onlangs konden we weer getuige 

zijn van de scherpe debatten over het feit dat premier Tony Blair de voordracht 

voor de nieuwe Aartsbisschop van Canterbury kon doen aan koningin Elizabeth 

II. Niet de kerk zelf, maar een politicus besluit welke bisschoppen er uiteindelijk 

door de koningin benoemd worden. Een situatie die ondenkbaar is in Nederland. 

De roep binnen en buiten de Anglicaanse gemeenschap om ontbinding van de 

sterke banden tussen politiek en kerk wordt sterker, maar weet aan de andere 

kant onvoldoende mensen binnen de kerk van het nut en de noodzaak van ont

binding te overtuigen.' Men vindt het wel goed zo, en waarom zou je iets af 

schaffen dat goed functioneert? En dus zullen tot die tijd de Anglicaanse bis

schoppen zitting hebben in het House of Lords, en zal de Anglicaanse kerk bij 

alle grote staatsaangelegenheden en ceremonieën een prominente rol spelen. 

Terwijl na de Verlichting liberale politici op het continentale plat van Europa tot 

de conclusie kwamen dat de natie als zodanig geen opvatting over religie heeft, 

bleef alles in Engeland bij het oude dankzij het 'historisch ongelukje dat de 

Church of England heet'. In Europa leidde de dominantie van het liberale 

Verlichtingsdenken rond 1820 tot een tegenreactie van met name katholieken 

die zou uitmonden in de opkomst van de Christen-democratie.- Nederland zou 

Nederland niet zijn als het niet een uitzondering zou vormen. Het waren hier 

met name de protestantse politici, beïnvloed door het werk van Groen van 
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Prinsterer, die zich onder leiding van Abraham Kuyper als eersten wisten te ver

enigen in de Anti-Revolutionaire Partij. De katholieken volgden, mede door his

torische omstandigheden, veel later. Het waren gesloten politieke systemen, de 

beruchte zuilen. In het Verenigd Koninkrijk was er geen traditie van antiklerika

lisme en 'verlicht atheïsme'. De noodzaak voor Christenen om hun politieke 

krachten te bundelen bleef dan ook achterwege. 

Decennia lang bepaalde dit verschil in geschiedenis ons beeld van de Engelse 

politiek. Recente ontwikkelingen in het Britse politieke spectrum noodzaken ons 

ertoe dat beeld bij te stellen. Er bestaat sinds 1990 een Movement for Christian 

Democracyen daarnaast opereert er, sinds twee jaar, met wisselend succes een 

Christen-democratische partij, de Christian People's Alliance. Waar komen deze 

beweging en partij opeens vandaan? 

Oorsprong: Christelijl<e tradities in de Britse politiek 

De drie dominante politieke partijen, Conservatives, Labour, Liberal-democrats, 

kennen ieder een eigen Christelijk geïnspireerde traditie. Hieronder zullen deze 

tradities kort beschreven worden. 

De Conservatieven kunnen bogen op een lange traditie van Christelijke bewogen

heid die zijn oorsprong vindt in het verzet van William Willberforce tegen de 

slavernij, en wetgeving van Lord Shaftesbury om de belabberde omstandigheden 

in kolenmijnen, fabrieken en scholen te verbeteren.' Jn de jaren zeventig en 

tachtig van de vorige eeuw verdween deze sociale betrokkenheid door het 

'geweld' van Margaret Thatcher's New Right naar de achtergrond. Toch is zij niet 

weg. De huidige Conservative Christian Fellowship heeft een eigen plaats binnen 

de partij. Vanaf maart 1998 is zij nauw betrokken bij het project Listening to 

Britain '5 Churches. Tot nu toe hebben er 400 verschillende consultaties tussen 

partijleiding en (lokale) kerkvertegenwoordigers plaatsgevonden.
4 

De huidige 

partijleider Jan Duncan Smith is rooms-katholiek, en zou kans maken om de eer

ste katholieke minister-president te worden. Wat dit zou betekenen voor de rela

tie kerk en staat is een interessante, maar vooralsnog hypothetische, vraag. 

De derde partij van Engeland, de Liberaal-democraten, kennen een christelijke 

traditie die teruggaat tot de puriteinen van de zeventiende eeuw. Belangrijkste 

voorman in de 1ge eeuw was de uit Liverpool afl(omstige William Gladstone. De 

christelijke politici binnen de partij zijn verenigd in de Liberal Democrat 

Christian Forum, een officieel partijorgaan dat zich tot doel heeft gesteld om als 

een horzel te fungeren.' Opmerkelijk is dat juist vanuit deze partij de eerste aan

zetten voor een verenigde Christen-democratische beweging zouden komen, 

maar daarover later meer. Op dit moment bezetten de liberaal-democraten 53 
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zetels in het Lagerhuis en staan zij onder leiding van de belijdend katholieke 

leider Charles Kennedy. 

Last but not least kent ook Labour een sterke christelijke traditie die teruggaat 

tot William Tempie, Aartsbisschop van Canterbury" en R.H. Tawney. Er is een 

tijd geweest dat er beweerd werd dat' the labour party owed more to MetllOdisIll 

than to MaiX'. Het waren vooral de intellectuelen in de Labourpartij die kort na 

de Tweede Wereldoorlog te vinden waren op de Europese Christen-democrati

sche congressen.' Eén van die intellectuelen, Michael Fogarty, schreef op grond 

van die ervaringen later het standaardwerk over de ontwikkeling van de 

Europese Christen-democratie." De Christian Socialist Movement werd opgericht 

in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar wist nooit hetzelfde prestige te vero

veren als de Fabian society.'" In de jaren negentig begon Labour onder leiding 

van John Smith weer een meer christelijk georiënteerde koers te varen. Met de 

komst van Tony Blair werden de banden verder aangehaald. "Blair heeft zijn 

christelijke overtuigingen nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo sterk was 

dit besef van de christelijk politieke overtuigingen van Blair dat partijleden al 

vóór 1997 wisten te verzuchten 'He is not a Social Del11ocrat. He's not even a 

Liberal Del11ocrat. He's a Christian Del11ocrat'." Aan de andere kant heeft Blair 

zijn geweten inzake abortus (tegen) ondergeschikt gemaakt aan de partijlijn 

(voor). De door Bill Clinton en Tony Blair ingezette, en naar het lijkt mislukte, 

zoektocht naar de 'Derde Weg', was in grote mate schatplichtig aan de Christen

democratie, al werd dat nooit met zoveel woorden erkend." 

De start van een nieuwe Christen-democratische beweging" 

De eerste aanzet tot de huidige Christen-democratische beweging werd gegeven 

in een klooster. In januari 1989 - rondom Driekoningen - verzamelde de liberale 

parlementariër David AIton twintig mensen voor een weekend in Prinknash 

Abbey, Gloucestershire. Tijdens dat weekend werden er papers besproken waar

van een aantal, waaronder een paper van Peter Hebblethwaite die beweerde dat 

de botsing tussen Margareth Thatcher en Jaques Delors over de toekomst van 

Europa in essentie een theologische botsing was (!), de doorslag gaf om tot orga

nisatie over te gaan. Ondanks de verschillende partijpolitieke achtergronden en 

denominaties wisten de twintig deelnemers zich aan zes basisprincipes te com

mitteren. Deze principes waren: sociale rechtvaardigheid, respect voor het leven, 

verzoening, actieve compassie, rentmeesterschap en subsidiariteit. Men noemde 

zich de Ephiphany Group, de Driekoningengroep, naar het moment van bijeen

komen. In een drietal comités ging men aan de slag om de ideeën uit te bouwen. 

Ondertussen bleef de groep elkaar regelmatig ontmoeten tijdens diners in 

Westminster, waarbij ook andere belangstellenden werden uitgenodigd. Een jaar 

later bleek in Prinknash dat het aantal leden van de Driekoningengroep was ver

dubbeld. Er werd een beginselverklaring geformuleerd waarna een consultatie-

29 

> 

'" 

z 

'" 

" 



-
30 

o 
< 
"' '" 
" "' 
C"l 

'" "' Z 
N 
<TI 

Z 

proces van acht maanden volgde. Uiteindelijk werd op 17 november 1990 door 

1500 nieuwe leden in Methodist Central Hall, Londen, de Westminster 

Dec1aration aangenomen. De basisprincipes van de Movement for Christian 

Demoeraey(MCD) zouden worden: 'socialjustiee, respect for life, reeonciliation, 

empowerment, aetive eompassion, good stewardship'. Deze principes waren 

voor vele christenen een bron van herkenning, te meer omdat de gevestigde orde 

zich allang niet meer in dit soort termen uitdrukte. Geïnspireerd door een op

merking van CDA-er Arie Oostlander over het spanningsveld tussen autonomie 

en subsidiariteit besloot men dat 'empowermenf een betere omschrijving van 

het subsidiariteitsbeginsel van de MCD zou zijn." In oktober van datzelfde jaar 

bezochten afgevaardigden van de MCD de door het CDA georganiseerde confe

rentie over de toekomst van de Christen-democratie. 

Naarmate het succes van de MCD toenam, nam ook de vijandigheid vanuit de 

gevestigde partijen toe. Men sloot de beweging uit, of probeerde haar in binnen

en buitenland belachelijk te maken.'" Met name de Conservatieven probeerden 

de MCD afte schilderen als 'religieuze fanatici'. Maar het ledental steeg en in 

een glossy magazine, met de naam Integrity, droeg men de idealen verder uit. 

Een onderzoek uit 1993 bracht aan het licht dat slechts 18% van de leden afkom

stig was uit de oude partijen en 82% zich nog nooit bij een politieke partij had 

aangesloten." 

Er lagen gevaren op de weg. Sommige leden wilden overgaan tot partijvorming, 

anderen tot samenwerking met de Pro Life-beweging. Een kortstondig financieel 

avontuur met de omstreden Mohammed Al Fayed bracht de beweging bijna aan 

de financiële afgrond. Toch wist de MCD onder leiding van haar jonge algemeen

secretaris Jonathan Bartley door te dringen in de politieke arena van Westminster. 

Namens de MCD werd Bartley een veel gevraagd politiek commentator. 

Ondertussen was er ook op academisch niveau een start gemaakt met de ver

nieuwde relatie tussen geloof en politiek. Sarum College in Salisbury ontwikkel

de een deeltijdcursus op academisch niveau voor belangstellende Christenen 

waarin de driehoek politiek, theologie en beleid, nadrukkelijk werd verkend van

uit verschillende politieke en christelijke tradities. Inmiddels loopt deze oplei

ding vier jaar en trekt belangstellenden uit binnen- en buitenland.
lH 

Na het vertrek van Bartley viel de beweging even helemaal stil. Maar recentelijk 

is onder de bezielende leiding van Alan Storkey een nieuwe start gemaakt welke 

ook gesymboliseerd wordt door het nieuwe clubblad: Christian Polities. 

En toen was er een partij 

Het vertrek van Bartley viel samen met een keerpunt in de MCD. Vanaf haar 

oprichting had men zich geprofileerd als beweging waar plaats was voor politici 

...... 
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met een Christen-democratische overtuiging. Maar meer en meer leden raakten 

er van overtuigd dat een beweging alleen onvoldoende politiek gewicht in de 

schaal kan leggen. Dit was één van de redenen, waarom na een snelle stijging 

van het aantal leden in de beginjaren, er een snelle daling op volgde. Men wilde 

actie en helderheid over de koers. Door de terugloop van het ledental kwam de 

MCD in de financiële problemen. Eind 1999 besloot een groep MCD-Ieden niet 

langer te wachten op een interne discussie over de koers en richtte een politieke 

partij op: de Christian People's Alliance (CPA). De CPA is een onafhankelijk van 

de MCD opererende politieke partij die de beginselen van de Westminister 

Declaration deelt met de MCD. Ook delen beide organisaties een internationaal 

secretaris, de voormalige Britse diplomaat Michael Elmer. Al vrij snel na haar 

oprichting ging de CPA de strijd aan in de eerste verkiezingen voor de nieuwe 

gemeenteraad van London en een nieuwe burgemeester van London. Lijsttrekker 

Ram Gidoomal CBE wist meer dan 100.000 stemmen achter zich te krijgen. Ook 

de partij wist een aardig resultaat binnen te slepen van 55.000 stemmen en 

scoorde daarmee hoger dan alle andere 'kleine' partijen, waaronder de Groenen, 

de UK In depen den ce Party, de London Socialist Alliance en de British NationaJ 

Party. Een volgende historische mijlpaal werd bereikt tijdens de tussentijdse ver

kiezingen voor het nationaal parlement op 23 november 2001 in lpswich. David 

Cooper, voormalig lid van de Liberaal-democraten en student aan Sarum College, 

werd de eerste christen-democratische kandidaat in de geschiedenis voor het 

nationale parlement. Tijdens deze verkiezingen kwam de CPA als vierde partij 

uit de bus. Op 2 mei 2002 kwam dan eindelijk de langverwachte doorbraak in 

Newham. Door het Britse kiessysteem domineerde in deze verarmde streek 

Labour jarenlang als enige partij de council. CPA-kandidaat Alan Craig wist die 

'Vraag is natuurlijk hegemonie te doorbreken door 19,7% van de stemmen te halen, elders in het dis-

ofhet de CPA en trict haalde men net niet genoeg voor een tweede zetel. Zijn verkiezingingspro-

MCD zalluld{en om gramma droeg de veelzeggende titel' Bias to the po or . In de veertien districten 

door de barrières waar dit jaar CPA-kandidaten voor het eerst meededen wist men zo'n 5% van de 

van het Brits kies

systeem heen te 

breken. De eerste 

stemmen te halen. Van de kandidaten was 48% vrouwen 44% afkomstig uit een 

etnische minderheid.
JO 

tekenen zijn hoop- De opkomst van de georganiseerde Christen-democratie heeft geleid tot felle 

vol. Er is sprake van reacties en veel onbegrip. Vraag is natuurlijk of het de CPA en MCD zal lukken 

een groeiende elec- om door de barrières van het Brits kiessysteem heen te breken? De eerste teke-

torale basis in nen zijn hoopvol. Er is sprake van een groeiende electorale basis in Engeland. En 

Engeland. En ool{ ook Schotland kent inmiddels zijn eigen CPA- en MCD- afdelingen. 

Schotland kent 

inmiddels zijn 

eigen CPA- en MCD

afdelingen.' 

Conclusie 

De geschiedenis van de Britse Christen-democratie is beduidend anders gelopen 

dan de continentale traditie. Toch kunnen, zoals Fogarty al eens betoogd heeft, 

de 'open' en 'gesloten' tradities nog van elkaar leren. Het is namelijk nog niet zo 
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heel lang geleden dat het CDA zich afvroeg waarom er niet zoiets was als een 

brede christen-democratische beweging in Nederland. Ik denk dat er voor het 

CDA veel te leren valt van het MCD-initiatief en haar academische- en praktische 

uitwerking. Anderzijds verdienen de Britse Christen-democraten de steun van 

hun continentale collega's om deze historische kans - de hegemonie van het 

Britse driepartijensysteem met een christen-democratisch geluid te doorbreken -

ten volle te benutten. 

Mr. drs. Richard Steen voorde is toegevoegd onderzoeker aan de juridische [;1Cu1-

teit van de Universiteit van Tilburg en docent christelijke politieke filosofie aan 

sarum College, salisbUlY (VK). 
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17. Interview met Michael Elmer, International Secretary MCDfCPA augustus 

2002. 

18. De auteur volgde zelf deze cursus. Meer informatie over de cursus Polities, 

Public Theology & Christian Theology is te vinden op www.sarum.ac.ukfsociety . 

19. Voor meer informatie: www.cpalliance.net 
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Johan van Zuthem, 'Heelen en hal

ven'; orthodox-protestantse voor

mannen en het 'politiek' antipapis

me in de periode 1872-19-25, uitge

verij Verloren Hilversum, ISBN 90-

6550-648-9 

Het proces dat tussen 1967 en 1977 

leidde tot de vorming van het CDA 

ging gepaard met discussies over de 

betekenis van kerkelijke verschillen 

tussen de overlegpartners. 

Er speelden twee belangrijke vragen. 

In hoeverre speelden gereformeerde, 

hervormde en katholieke beginselen 

- bij respectievelijk de ARP, de CHU 

en de KVP - nog een rol als basis voor 

partijvorming? En: Waren de kerke

lijke verschillen geen belemmering 

om tot een gemeenschappelijke poli

tieke ideologie, en in samenhang 

hiermee een concreet politiek pro

gramma, te komen? De gedachtewis

selingen hierover waren primair een 

interne aangelegenheid van de drie 

fusiepartners. Politieke tegenstan

ders en een aantal media lieten ech

ter niet na bij actuele vragen de aan

dacht op deze problematiek te vesti

gen en te betogen dat in hun ogen de 

vorming van het CDA een illusie was. 

Dit werd nog versterkt toen de CHU 

in 1973 in tegenstelling tot de ARP 

en de KVP geen geestverwante 

bewindslieden in het kabinet-Den 

Uyl had. 

De grondslagdiscussie bereikte een 

hoogtepunt tijdens het eerste CDA

congres op 23 augustus 1975. 

B E K E K E N 

Inmiddels hadden een aantal veront

ruste leden uit ARP en CHU, een half 

jaar daarvoor, de Reformatorisch 

Politieke Federatie (RPF) opgericht. 

Deze partij is sinds 1981 in het par

lement vertegenwoordigd. Sinds de 

jongste verkiezingen vormt de RPF 

met het Gereformeerd Politiek 

Verbond (GPV) de ChristenUnie. De 

KVP kende in de periode dat het CDA 

werd gevormd eveneens een afsplit

sing. Een groep orthodoxe katholie

ken verenigde zich in de Rooms 

Katholieke Partij Nederland. Van 

1973 tot 1977 had deze partij in de 

persoon van Klaas Beuker een repre

sentant in de Tweede Kamer. 

In zijn studie 'Heelen en halven: 

ort h 0 dox-p rotes ta n ts e voo rma n n e n 

en het 'politiek' antipapisme in de 

periode 1872-1925' laat Johan van 

Zuthem zien dat de discussie over de 

politieke samenwerking tussen anti

revo I u tionai ren, eh ris te I ij k- h i s to ri

schen en katholieken een lange voor

geschiedenis heeft. Het samengaan 

van 'Rome en Dordt' riep zowel bin

nen de ARP als bij (vrijzinnig) prote

stantse liberalen vragen op vanaf het 

moment dat anti-revolutionairen en 

ro 0 m s-ka th 0 I ie ke n sa men we rki n g 

zochten, die in 1888 zou lelden tot 

het optreden van het eerste coalitie

kabinet onder leiding van mr. Ae 

baron Mackay. Ook nadien bleef de 

rechtse coalitie in discussie. 

De auteur onderzoekt in deze studie 

de opvattingen van orthodox-prote

stanten inzake het katholicisme, 
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katholieken in het algemeen en de 

politieke samenwerking met katho

lieken in het bijzonder. Als uitgangs

punt kiest hij de visie van de grond

legger van de protestantse beginsel

politiek, Groen van Prinsterer, op de 

samenwerking met katholieken, Hij 

wijst erop dat bij hem twee opvattin

gen zichtbaar zijn, Een antirevo

lutionaire visie die samenwerking 

met de katholieken van belang acht

te in de strijd tegen de goddeloos

heid. Daarnaast is in het werk van 

B E K E K E N 

lutionairen van Lohman twee partij

en samen van Hervormde signatuur, 

te weten de Christelijk-Historische 

Kiezersbond en de Fries Christelijk

Historischen. Zij vroegen binnen de 

CHU aandacht voor de betekenis van 

Nederland als protestantse (hervorm

de) natie. De CHU had in de beschre

ven periode bovendien te maken met 

kritische reacties van de uit de CH

Kiezersbond getreden fel antipapisti

sche ds. A.W. Bronsveld. Daarnaast 

nam de In 1921 opgerichte 

Groen een christelijk-historische Hervormde (Gereformeerde) Staats-

visie aanwezig waarin de herinne

ring aan het martelarenbloed de 

boventoon voerde en Rome als een 

anti-christelijk instituut bij uitstek 

werd beschouwd. 

Aan het begin van zijn onderzoek 

stelt de auteur de vraag of het zo was 

dat bij de ARP onder Kuypers leiding 

de tendens om politieke samenwer

king met de katholieken te zoeken 

heeft gedomineerd en bij de CHU de 

antipapistische visie. In de titel van 

zijn boek verwijst hij in dit verband 

naar een uitspraak van Kuyper in 

zijn strijd tegen de ethischen in de 

Hervormde Kerk. Kuyper typeerde 

zijn volgelingen als 'de helen' en de 

ethischen als 'de halven' 

Op het eerste gezicht lijkt de vooron

derstelling van Van Zuthem voor de 

hand te liggen. De ARP ontwikkelde 

zich onder Kuyper's leiding immers 

ideologisch tot een sterk door de 

Doleantie getekende partij. In de 

partij voortdurend stelling tegen 

uitingen van katholieke zijde, die zij 

zag als een bedreiging van het prote

stants karakter van ons land. 

Van Zuthem komt echter tot de con

clusie dat de houding van ARP en 

CHU tegenover de katholieken com

plexer is dan hij veronderstelde. 

Kuyper toonde zich in zijn eerste 

jaren als politicus namelijk zeer kri

tisch over de katholieken. Na 1880 

kwam er geleidelijk een omslag in 

zijn visie. Hij ijverde sindsdien sterk 

voor politieke samenwerking met de 

katholieken. Maar tegelijkertijd 

bleef hij kritisch naar deze bevol

kingsgroep en onderstreepte hij het 

belang dat de protestanten met 

behulp van hun eigen organisaties 

leiding gaven aan de samenwerking 

in de rechtse coalitie. Lohman, van 

zijn kant, heeft als voorzitter van de 

antirevolutionaire fractie - eerder 

dan Kuyper - in de praktijk samen-

CHU gingen met de Vrij Antirevo- werking met Schaepman gezocht. 

...... 
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Lohman bleef daarbij - ook nadat de gezantschap bij het Vaticaan te 

CHU was gevormd- het optreden van 

katholieke politici kritisch volgen. 

Wel verdedigde hij tegenover de ethi

sche en confessioneel-hervormden in 

de CHU steeds het belang van de 

samenwerking in de rechtse coalitie. 

Na 1918 verandert deze situatie 

enigszins. Na de invoering van de 

evenredige vertegenwoordiging wer

den de katholieken de grootste frac

tie. Zij leveren met jhI'. mI'. Ch.l.M. 

Ruys de Beerenbrouck voor het eerst 

schrappen. De aanvaarding van dit 

amendement leidde tot een langdu-

ri ge kabinetscrisis. In maart 1926 

trad onder leiding van de christe-

lijk-historische politicus jhr. mI'. D.J. 

de Geer een extraparlementair kabi

net op. In dit 'Intermezzokabinet' 

hadden naast bewindslieden uit ARP, 

CHU en de R.K. Staatspartij ministers 

van liberale huize zitting. Hier ein

digt de auteur zijn onderzoek. 

de premier. In de jaren twintig ont- Ik kom tot een beoordeling van deze 

stond er in orthodox-protestantse studie. Van Zuthem geeft een leven

kring een zekere angst voor katholie- dige beschrijving van de discussie 

ke machtsontplooiing. Een - later tussen protestanten en katholieken 

ingetrokken - voorstel om tot ophef- in de periode tussen 1872 en 1925. 

fing van het processieverbod te Het accent dat hij daarbij legt op 

komen leidde tot kritische reacties dagbladcommentaren leidt er echter 

van protestantse zijde. Op één punt toe dat bepaalde hoofdlijnen uit de 

was er tussen ARP en CHU echter een opvattingen van leidende protes-

belangrijk verschil. De CHU toonde 

zich uiterst kritisch toen het tijdens 

de Eerste Wereldoorlog als tijdelijk 

ingesteld gezantschap bij het 

Vaticaan na de oorlog een perma

nent karakter kreeg. De ARP was op 

dit punt veel gematigder. De visie 

van de CHU, dat met het permanent 

maken van dit gezantschap in feite 

de Paus als hoofd van de algemene 

christelijke kerk werd erkend, deelde 

de ARP niet. 

Eind 1925 kwam het tot een uitbars

ting. De CHU stemde met de opposi

tie voor een door de SGP ingediend 

tantse politici soms wat verborgen in 

het boek aanwezig zijn. Dit is bij 

voorbeeld het geval met een centraal 

thema in Lohmans verweer tegen de 

antipapistische stroming in de CHU. 

Hij beklemtoonde dat de katholieken 

om hun specifiek rooms-katholieke 

wensen staatkundig te realiseren een 

tweederde meerderheid nodig had

den om de grondwet te kunnen wijzi

gen. Dit was, aldus Lohman, voorals

nog niet te verwachten. 

Opvallend is dat het gevoel voor poli

tieke zuiverheid bij de auteur er 

enerzijds toe leidt dat hij een gede-

amendement-Kersten waarin werd tailleerde beschrijving van politieke 

voorgesteld de gelden voor het discussies geeft. Anderzijds toont hij 
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er geen enkel begrip voor dat de poli

tieke ontwikkelingen soms herzie

ning van een standpunt noodzakelijk 

makén en dat het praktisch politieke 

handwerk compromissen vereist. Wat 

het eerste punt betreft - de onont

koombaarheid van herziening van 

standpunten - valt het op dat Van 

Zuthem er veelvuldig op wijst dat 

Kuyper in zijn pleidooien voor poli

tieke samenwerking met de katholie

ken argumenten hanteerde die haaks 

stonden op eerdere door hem gedane 

uitspraken. 

Het tweede punt - gebrek aan begrip 

voor de noodzaak van compromissen 

- blijkt bij voorbeeld uit de reactie 

van Van Zuthem op Lohmans optre

den in de kabinetsformatie van 1918. 

In reactie op een terughoudend com

mentaar van Kuyper inzake het kabi

net-Ruys in De Standaard riep 

Lohman in De Nederlander op tot 

steun aan dit kabinet. De auteur 

noemt dit hypocriet. omdat Lohman 

tijdens de formatie sterke aarzelin

gen had getoond over een katholieke 

premier. Waneer we bedenken dat de 

in 1923 overleden Lohman, na 1918 

B E K E K E N 

afstand te nemen van de oppositie en 

tegen het amendement-Kersten te 

stemmen. Deze benadering is mij te 

klinisch. De auteur heeft weinig oog 

voor de gevoeligheden die met 

betrekking tot het Vaticaan in de 

achterban van de CHU leefden en 

door dr. G. Puchinger in zijn 

omvangrijke studie over de kabinets

formaties tijdens het interbellum 

uitvoerig zijn beschreven. Opvallend 

is in dit verband dat van Zuthem 

haast achteloos opmerkt dat hij in de 

context van zijn verhaal de katholie-

ken bewust buiten beschouwing laat. 

Tegen die achtergrond maakt hij er 

geen melding van dat - volgens de 

CHU - niet zijzelf, maar de rooms

katholieke fractieleider mgr. H. 

Nolens de val van het kabinet-Colijn 

had veroorzaakt door vóór de stem-

ming met een kabinetscrisis te drei-

gen. 

In zijn eindconclusie trekt de auteur 

een vergelijking tussen de situatie in 

1925 en het heden. Hij merkt in dit 

verband op: 

een uitstekende persoonlijke ver- "Vanaf de jaren zestig is de betekenis 

standhouding met Ruys ontwikkelde, van het geloof en daarmee de positie 

is deze typering mijns inziens onge- van de christelijke partijen in de 

nuanceerd. 

Een gebrek aan politiek inlevingsver

mogen komt met name tot uiting in 

de beschouwing van Van Zuthem 

over de Vaticaancrisis. Van Zuthem 

meent dat de CHU deze kabinetscri

sis had kunnen voorkomen door 

Nederlandse samenleving steeds ver

der afgekalfd. Wie Kuypers voorspel

lingen in herinnering roept, dat het 

o rth od ox-pro te s ta n ts e Ch ri s te nd 0 m 

het uiteindelijk van de Revolutie zal 

winnen, zal meewarig het hoofd 

schudden. En wie vervolgens de alom 

••••• 
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aanwezige angst bij protestanten 

voor het mogelijke verdwijnen van 

de geestelijke vrijheden bij een 

'roomse' machtsovername nogmaals 

in ogenschouw neemt, zal zelfs glim

lachend dit boek terzijde leggen, De 

overwinning is namelijk uiteindelijk 

toch richting het revolutionaire 

ongeloof gegaan en tegenwoordig 

lijkt zelfs de term 'christelijke' natie 

voor velen nog slechts een histori

sche betekenis te hebben. Daar heeft 

zelfs een gemeenschappelijk opgaan 

van 'hele' en halve' orthodox-prote

stanten èn katholieken in één 

Christen-Democratisch Appèl - hoe 

zouden Groen, Kuyper en Lohman 

hierover hebben geoordeeld?'- geen 

verandering in kunnen brengen" 

Hier wreekt zich mijns inziens dat 

Van Zuthem zijn studie wat abrupt 

na de kabinetscrisis over het 

Vaticaan afbreekt. In zijn beoorde

ling van de huidige situatie is hij te 

veel geconcentreerd op verdwenen 

elementen van antipapisme en ver

meend rooms machtsstreven, zoals 

dit in de door hem beschreven perio

de tot uitdrukking kwam, Ondanks 

verschillen in politiek klimaat en 

soms ook in politieke stellingname is 

de christen-democratische samen

werking na 1925 echter gegroeid. En 

vaak gebeurde dit - zoals ik in mijn 

inleiding schetste - tegen de verdruk

king in. Het valt niet te ontkennen 

dat de christen-democratie in verge

lijking met bij voorbeeld 1960 nume-

B E K E K E N 

riek een minder dominerende positie 

in neemt. Ook heeft een acht jaar 

durend 'paars' bewind onder meer 

een Winkelsluitingswet en een 

euthanasiewetgeving gebracht, waar 

het CDA met 'klein rechts' volstrekt 

tegen was. Maar het gaat mij te ver 

om te zeggen dat in de Nederlandse 

samenleving het revolutionaire 

ongeloof een overwinning heeft 

behaald. Het kennelijk met de auteur 

door velen niet verwachte uiteenval

len van paars en het herstel van het 

CDA bij de laatste verkiezingen 

maken bovendien duidelijk dat 

'paars' geen structurele positie in 

het parlementair bestel heeft vero

verd. 

Niettemin meen ik dat, ondanks de 

af en toe wat zwakke argumentatie 

van de auteur en zijn gebrek aan 

politiek invoelingsvermogen op som

mige onderdelen, het boek als geheel 

waardering verdient. Die waardering 

betreft met name de zorgvuldige 

beschrijving van de discussie tussen 

protestanten en katholieken op poli

tiek terrein tussen 1872 en 1925. De 

vaak goed getroffen sfeer wordt ver

sterkt door de weergave in dit boek 

van een aantal politieke cartoons die 

in de beschreven periode zijn ver

schenen. 

Or. Hans van Spanning 
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[BEZINNING] 

Vrede zal nooit bereil<t worden, als 
alles draait om veiligheid 

(Dietrich Bonhoeffer, Morgentoespraak tijdens de oecumenische 
conferentie van Fanö, 28 augustus 1934, in: Mijn ziel keert zich 

stil tot God, Ten Have, Baarn 2002,247). 

Terwijl Hitler's herbewapening van 

Duitsland in volle gang was, riep Dietrich 

Bonhoeffer de kerken en de naties op niet 

op wapens te vertrouwen, maar om het ver

trouwen tussen mensen en volkeren te 

maken tot een internationale kracht tot 

vrede. Wapens en machtspolitiek garande

ren alleen schijnveiligheid, zei Bonhoeffer. 

Veiligheid, in de binnenlandse zo goed als 

in de buitenlandse verhoudingen, is alleen 

gediend met rechtvaardige verhoudingen 

en een cultuur van geweldloze communica

tie. Bonhoeffer zei dit in een preek over 

psalm 85, waarin we lezen: Gerechtigheid 

en vrede kussen elkaar, letterlijk: ze zijn als 

een bruidspaar met elkaar verstrengeld, ze 

kunnen niet zonder elkaar. 

Dat is, in de afgelopen halve eeuw, de diepe 

overtuiging geweest van de oecumenische 

vredesbewegingen, van de mensenrechten

organisaties en van de Verenigde Naties. En 

ook van vele politieke leiders en diploma

ten in Europa. Zo kwamen we tot verzoe

ning tussen Fransen en Duitsers, tot samen

werking tussen het armere Zuiden en het 

rijkere Noorden en maakten we, na de 

Koude Oorlog, een begin met de integratie 

van West- en Oost-Europese landen. We 

voerden een ruimhartig vluchtelingen- en 

migratiebeleid, we vestigden het Rijnlandse 

model van een zorgzame samenleving en 

we bestreden ongelijkheid en discriminatie. 

We riepen niet 'eigen volk eerst', we preek

ten geen heilige oorlog, we proclameerden 

geen ' clash of civilizations'. 

Hoe komt het toch, dat onze binnenlandse 

en buitenlandse politiek verantwoordelij

ken thans twijfelen aan die ingezette koers? 

Dat ze niet zien , dat angst en terreur hun 

slechte raadgevers zijn? Dat de tijden van 

het Wilde Westen lijken te zijn weerge

keerd? Meer wapens, meer politie, strenge

re straffen, zero toleranee, minder migran

ten, de oorlog aan het terrorisme, propa

ganda voor de doodstraf, de roep om sterke 

leiders en de claim, dat God aan hun kant 

staat: God bless America. 

Volgens de psalm zijn er andere normen en 

waarden om ons veilig bij te voelen. 

Anton Houtepen 
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pel~ng van bezuinigingen is 

niet gestoeld op een tech

nisch-economisch oordeel, 

maar op een waardeoordeel 

ten aanzien van de lasten

verdeling tussen huidige en 

toekomstige generaties 
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Ter introductie Het zijn roerige, maar zeer interessante politieke tijden. Het 

CDA trekt misschien niet de meeste aandacht op het Haagse politieke toneel, maar 

ook daar spelen zich fascinerende processen af. Er lijkt een behoorlijk 'dualistische 

sfeer' binnen het CDA te zijn ontstaan de laatste weken. In het oog springend is bij

voorbeeld dat het dualisme tussen de CDA-Tweede Kamerfractie en het demissionai

re kabinet bloeit als nooit tevoren. CDA-woordvoerders zijn het soms lustig oneens 

met de CDA-minister en omgekeerd. De reden daarvoor ligt voor de hand: de rege

ringspartijen voelen zich niet meer gebonden aan het Strategisch Akkoord en de 

verkiezingen naderen. Tijdens de vorige verkiezingen sprak lijsttrekker 

Balkenende de wens uit dat er veel meer dualisme zou zijn tussen Kamer en 

regering. Dat was een van de vernieuwingen, die noodzakelijk zouden zijn in 

het kader van 'de nieuwe politiek'. Het instrument bij uitstek daarvoor zou een 

heel kort regeerakkoord zijn. Het vlees was echter zwak en er kwam een dik en 

gedetailleerd regeerakkoord. Dat bleek echter geen garantie voor de levens-

duur van het kabinet. En ironisch genoeg: pas deze val maakte het - onbedoeld 

- mogelijk de wens van meer dualisme te realiseren. Dat laat zien dat de reali-

sering van meer dualisme niet afhankelijk is van goede voornemens, maar 

gewoonweg van krachtsverhoudingen. Een kabinet met een krappe meerder-

heid - dat zeker niet uitgesloten is - zal ongetwijfeld leiden tot een veel 

monistischer opstelling van regeringspartijen. De les: de Haagse politiek zal 

alleen vernieuwen wanneer de krachtsverhoudingen daartoe dwingen. Een 

aangenaam neveneffect van dit korte dualistische tijdperk is dat ook dis-

cussies binnen het CDA aan levendigheid gewonnen hebben. De kramp 

lijkt er even (?) uit te zijn. De beste illustratie daarvan is de discussie die 

nu losgebarsten is over het standpunt van fractievoorzitter Verhagen 

over het toelaten van de onderwijsinspectie in de godsdienstlessen. Niet 

alleen dualistisch ten opzichte van CDA-minister Verhoeven, maar ook 

dualistisch ten opzichte van prominente partijleden als Europarle-

mentariër Arie Oostlander, die Verhagen's standpunt faliekant afwijst 

onder verwijzing naar onderwijsvrijheid en godsdienstvrijheid (waar 

het CDA altijd voor op de bres is gesprongen). Er zijn echter meer 

tekenen van een andere sfeer binnen het CDA. Zo gaf een meerder-

heid van het congres partij en fractie onlangs op het congres de 

opdracht mee om in de komende periode meer te doen met het uit-

gangspunt 'rentmeesterschap'. Het dualistischer geworden klimaat 

is zeer bevorderlijk voor het grondig zoeken naar en uitwisselen 

van argumenten. Helaas kunnen kabinetten niet lang demissio-

nair zijn ... Laten we daarom hopen dat deze sfeer de verkiezingen 

en een mogelijk nieuw kabinet met het CDA overleeft! 

Thijs lansen 

(op persoonlijke titel) 
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'Normen en waarden' 

in Franl<rijl< 
Niet alleen in Nederland is 'veiligheid' gepromoveerd tot 
hoofdthema van de nationale verkiezingen. Dat geldt ook 
al heel lang voor Frankrijk. Vrij onbekend is hier dat daar 
vergelijkbare discussies over 'normen en waarden' plaats
vinden. Sebastian Roché is als politicoloog verbonden aan 
het Centre de Recherche sur Je PoJitique, l'Administratioll. 
Ja Ville et Je Territoire van de Universiteit van Grenoble. 
Daarnaast is hij secretaris-generaal van de Europese 
Vereniging voor Criminologie. Vanaf het begin van de 
jaren negentig heeft hij zich beziggehouden met theoreti
sche en empirische analyses van de groeiende gevoelens 
van onveiligheid in de Franse samenleving. Interessant 
daarbij is dat hij al jaren in de verschillende boeken die hij 
schrij ft een verband legt tussen 'verloedering van de 
publieke sfeer' en onveiligheid. Voor die verloedering 
gebruikt Roché als parapluterm' incivilités' . Daarin is dui
delijk het woord 'onbeschaafd' (ongeciviliseerd) te herken
nen, maar het kan misschien het beste vertaald worden als 
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'aanstootgevend gedrag' (bijvoorbeeld de radio hard aan in 
een treincoupé) en de zichtbare sporen van dergelijk gedrag 
(bijvoorbeeld kapotte ruitjes, bekladde treinbanken of graffi
ti). Die 'kleine', ergerlijke grensoverschrijdingen in de 
publieke ruimte hebben volgens Roché grote gevolgen. Ze 
zijn niet zelden het begin van een neergaande spiraal van 
minder vertrouwen in anderen, minder vertrouwen in 
belangrijke instituties Uustitie, politie) en meer criminali
teit. Roché's boeken geven een nauwkeurige analyse van dat
gene waartegen wij in Nederland de "stadsetiquette" en de 
"waarden en normen" willen inzetten. In 1996 publiceerde 
Roché het boek La société incivile. En in april van dit jaar 
kwam zijn Tolérance zéro? lncivilités et insécurité uit. Hij 
heeft met zijn boeken in eigen land verschillende prijzen 
gewonnen, maar zijn werk is in Nederland onbekend. Dat is 
jamn1er, omdat Roché's werk ons eraan kan herinneren dat 
het discussiëren over 'waarden en normen' geen ideologisch 
stokpaardje is of een doel op zich. Het toont aan dat er een 
empirisch verband is tussen de twee belangrijkste issues van 
de komende Nederlandse verkiezingen: de 'veiligheid' en de 
'waarden en normen'. 

Onveiligheid en de Franse 

politiek 

CDV: In de Nederlandse politiek spelen de 

toenemende gevoelens van onveiligheid 

een hoofdrol. Hoe is dat in Frankrijk? Bij 

de afgelopen presidentsverkiezingen heeft 

links zwaar verloren en bleven in de laat

ste ronde alleen nog de rechtse kandida

ten over, waaronder Le Pen van het 

extreem-rechtse Front National. Hangt het 

succes van rechts bij de afgelopen verkie

zingen samen met de sterke opkomst van 

het veiligheidsthema in Frankrijk? 

ROCHÉ: Het onveiligheidsgevoel in 

Frankrijk is onderwerp geweest van veel 

heftige discussies, grotendeels gestimu

leerd door de opkomst van het rechts

extremistische Front National van Le Pen. 

Deze discussies hebben het erg lastig 

gemaakt om dat gevoel weg te nemen. De 

onveiligheidsgevoelens zijn heel erg lang 

gebagatelliseerd door vele politiek verant

woordelijken of ook wel als 'irrationeel' 

afgedaan door sommige vertegenwoordi

gers van justitie en politie. Begrip tonen 

voor de angsten van de kiezers zou de 

gevoelens van onveiligheid immers beves-
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tigen. Maar het onveiligheidsgevoel is stap 

voor stap steeds serieuzer genomen in de 

Franse politiek. Je kunt zeggen dat het nu 

een officieel erkend probleem geworden 

is. Tussen 1977 en 1997 hebben we een 

weg afgelegd van 'het zijn slechts in'atio

nele angsten!' naar 'de angsten zijn 

gerechtvaardigd!'. Het is Alain Peyrefitte, 

minister van Justitie in 1977, geweest, die, 

als voorzitter van een denktank over 

geweld, het begrip 'onveiligheidsgevoel' in 

Frankrijk op de agenda heeft gezet. In de 

inleiding tot zijn rapport Geweld beantwoor

den, gepubliceerd in 1977, schreef hij dat 

'om de wegen en omwegen van het 

geweld te volgen, we een rode draad nodig 

hebben. Die hebben we gevonden in het 

gevoel van onveiligheid dat in Frankrijk in 

de afgelopen jaren tot leven is gekomen'. 

In 1981, vond er voor het eerst in de Vijfde 

Republiek een wisseling van politieke 

kleur plaats: de socialist François 

Mitterand werd tot president gekozen. 

Maar de zomer van 1981 was ook een 'hete 

zomer', omdat er rellen oplaaiden in de 

randsteden, in het bijzonder in Minuettes, 

een wijk van Vénissieux, gesitueerd aan 

de rand van Lyon. In 1982 werden twee 

commissies aan het werk gezet onder 

voorzitterschap van de burgemeesters van 

Grenoble (Hubert Dubedout) en Epinay 

(Gilbert Bonnemaison). Zij publiceerden 

rapporten die respectievelijk getiteld 

waren Samen de stad weer opbouwen en 

Tegen de criminaliteit: preventie, repressie, soli

dariteit. Op niet mis te verstane wijze stelde 

het rapport-Bonnemaison zich ten doel 

'een halt toe te roepen aan het gevoel van 

onveiligheid'. Vanaf dat moment hanteren 

rechts en links dezelfde analyse. De socia

listen hebben vervolgens geprobeerd te 

demonstreren dat ze een moderne en 

onbevooroordeelde benadering van het 

probleem hadden. In dat kader werden er 

in 1997 zogenaamde l.okale 

Veiligheidscontructen gesloten tussen de 

staat en wijken. Voordat deze ondertekend 

konden worden. moest er een l.okale 

Veiligheidsdiagnose opgesteld zijn. resultaat 

van een soort onveiligheidsawliting. En in 

de aanwijzingen daarvoor werd heel dui

delijk aangegeven dat de gevoelens van 

onveiligheid moesten worden gemeten. 

bestudeerd en tenslotte ook verwerkt in 

de diagnose. Zo is in nog geen twintig jaar 

het onveiligheidsgevoel een hoeksteen 

geworden van de politiek. En wat de socia

listen betreft: het onveiligheidsvraagstuk 

heeft waarschijnlijk evenzeer bijgedragen 

aan hun overwinning in 1997. als aan hun 

verlies in 2002. 

CDV: Uw laatste boek heeft als titel Zero 

,[()kruner met een vraagteken. U beschrijft 

hoe deze uit Amerika overgewaaide leus 

in Frankrijk steeds vaker gebezigd wordt 

in het kader van de aanpak van jeugdcri

minaliteit. Dat staat haaks op dl' traditio

nele benadering ervan. In Frankrijk heeft 

immers de nadruk in de aanpak van jeugd

criminaliteit altijd gelegen op hl'ropvOl'

ding in pbats van gevangenisstraf. Moet 

uit het opkomen van de Amerikaanse leus 

afgeleid worden dat de Franse aanpak 

steeds repressiever aan het worden is') I'n 

dat Frankrijk. wat dat betreft. amerikani

seert? 

R()em: Wat het meest wonderlijk is. is tl' 

zien hoe de huidige Irechtse) regering dl' 

voorstellen en de slogans van de socialisti

sche regering en dl' socialistische presi

dentskandidaat jospin overgenomen 

heeft. De slogan van 'zem loknmce' ver-

5 
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spreidt zich in Frankrijk en Europa. Hier 

in Frankrijk is de leus van de socialisten 

'Elke overtreding beantwoord' - waarmee 

de individuele verantwoordelijkheid wordt 

benadrukt, ongeacht de sociologische ach

tergronden van de misdaad - hernomen 

door Jacques Chirac met zijn verkiezings

slogan 'niets blijft onbestraft'. En het was 

de socialistische minister van (Nationaal) 

Onderwijs, Claude Allègre, die in maart 

2000 'zero tolerance' had afgekondigd op 

school. En nu is die uitdrukking weer ge

woonweg overgenomen door Luc Ferry, de 

huidige minister van de rechtse regering. 

Ondanks al het lawaai blijft het echter tot 

nu toe bij retoriek. De vele critici die op 

dit moment protesteren dat er steeds snel

ler gegrepen zou worden naar het straf

recht om minderjarigen aan te pakken, 

slaan loos alarm. In Frankrijk zijn minder

jarigen nooit in grote getale in de gevan

genis opgesloten geweest, en daarin is op

vallend weinig verandering gekomen. 

Tussen 1982 en 1988 schommelde het aan

tal opgesloten minderjarigen gemiddeld 

tussen 800 tot 1000. Begin 2002 ging het 

om 826 minderjarigen en aan het eind van 

dit jaar zal het rond de 900 liggen. En dat 

terwijl het aantal minderjarigen dat voor 

misdrijven opgepakt wordt door de politie 

twee keer zo hoog is! Er zijn dus meer 

minderjarige daders, maar niet meer min

derjarigen in de gevangenis: dat wijst nog 

niet op een repressievere aanpak in de prak

tijk. De conclusie dringt zich op dat de 

huidige rechtse regering het beleid van 

de vorige regering gewoonweg aan het 

voortzetten is, als zij aankondigt "nieuwe" 

instrumenten te willen inzetten en bestaan

de te vernieuwen. De socialistische regering 

heeft 'centra voor directe plaatsing' ge

schapen, 'centra voor gedwongen herop-

voeding' ontwikkeld, en 'gesloten centra' 

beloofd. De huidige rechtse regering stelt 

zich ten doel 'gesloten heropvoedingscen

tra' te scheppen met - zoals hun naam al 

aangeeft - een sterke heropvoedende di

mensie. Dat betekent dat er in elk van der

gelijke centra gespecialiseerde coaches en 

één onderwijzer aanwezig zijn. Vergelijk 

dat eens met een grote wijk, zoals in 

Fleury-Mérogis, waar slechts één coach per 

honderd minderjarigen beschikbaar is. De 

gesloten centra bieden een goede aanvul

ling op het bestaande pakket voorzienin

gen: er kan sneller en iets systematischer 

gereageerd worden, en de geplaatste jon

geren krijgen veel meer aandacht, omdat 

er één coach is per één of maximaal twee 

jongeren. Deze centra zijn gemodelleerd 

naar de bestaande centra voor gedwongen 

heropvoeding. Opnieuw kan geconcludeerd 

worden dat het verschil met het oude 

beleid hoogstens een verschil in maatvoe

ring is. Er is geen verschuiving vast te stel

len van heropvoeding naar gevangenisstraf. 

Frankrijk is - ondanks alle retoriek - niet 

overgestapt op de Amerikaanse lijn van 

massale opsluiting van minderjarigen in 

gevangenissen. Net zo min als andere 

Europese landen. Ook hier blijkt weer eens 

hoe resistent beleid is tegen veranderin

gen door de tijd heen. Het overleeft diep

gaande ideologische geschillen en biedt 

uiteindelijk meestal wel weer mogelijkhe

den voor noodzakelijke structurele aan

passingen door de staat als antwoord op 

nieuwe sociale problemen. 

'Aanstootgevend gedrag' 

CDV: U legt in uw boek een verband tussen 

'incivilités' en onveiligheid. De term 'incivi

lité' is in het Nederlands niet makkelijk te 

vertalen. Letterlijk betekent het 'onbe-
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schaafdheid', maar u gebruikt het als para- gooien. Of, in Grenoble worden er regel-

pluterm voor 'aanstootgevend gedrag'. 

Kunt u de Nederlandse lezer voorbeelden 

en een definitie geven'? 

ROCH1': Laat ik enkele voorbeelden geven, 

matig automatische deuren van het open

baar vervoer ontregeld: men forceert het 

openen van de deuren of men belemmert 

de elektrische sluiting ervan, waardoor 

bussen niet verder kunnen. Dit aanstoot-

die wij bij onze onderzoeken tegenkwamen. gevend gedrag heeft verschillende specifïe-

Bij één van onze onderzoeken in Orléans, 

in de wijk Argonne, laat een bewoner ons 

zien dat de toegangen tot kelders als toilet 

worden gebruikt. In Romans, in één van 

'-;LI\\'-;II\"\. !«)(III· 

1(11,11\\'\(1 III\()\ 

INCIYILITES ET INSECURITE 

de flats in een door ons bestudeerde wijk, 

zet een vrouw haar vuilnisbak 's avonds 

buiten en laat deze op de galerij staan. 

Men kan zich de stankoverlast voorstellen. 

Of, degene die verantwoordelijk is voor de 

bibliotheek van de wijk Argonne, een 

vrouw van 55 jaar, vertelt hoe, op woens

dag en zaterdag, jongeren van 8 tot 18 jaar, 

die geen gebruik maken van de bibliotheek, 

papier in de fik steken in de toiletten, 

plassen op de trappen, groepsgewijs bin

nenkomen, en steentjes door de ruiten 

ke kenmerken. Het eerste kenmerk is dat 

het hier niet gaat om diefstal - het gaat niet 

om het toeëigenen van andermans bezit; 

en in tegenstelling tot diefstal heeft men 

Seba,tjaan Roché. tilt,,: , HANNAlli()pal(" 

er geen bezwaar tegen gezien te worden. 

Evenmin gaat het bij aanstootgevend ge

drag om fYsieke agressie of om mensen 

die uit zijn op een openlijke confrontatie 

met het gezag lzoals biJvoorbeeld bOl'ren 

of arbeiders die dreigend voor provincie

huizen staan). Wanneer men zich aan

stootgevend gedraagt. betwist men niks: 

er is geen strijd over een sociale norm. eI" 

is evenmin kritiek op de onrechtvaardig

heid van een regel. maar er is simpelweg 

sprake van een schending van een regel. 

z 

z 

z 
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zonder dat men zich ook iets aantrekt van ROCHÉ: Er is inderdaad genoeg kritiek. 

de negatieve gevolgen daarvan voor ande- Doordat het woord zeer wijd verbreid is, 

ren. Samenvattend: gedrag is aanstootge- gaat de term gebukt onder vaagheid. Het 

vend wanneer degene die zich misdraagt is begrijpelijk te denken dat als alles aan-

niet uit is op eigen voordeel en evenmin op stootgevend gedrag is het concept vervol

een conflict (maar wel op irritatie); en wan- gens zijn nut verliest. Die kritiek dat het 

neer het nauwelijks georganiseerd is en begrip vaag is, verdient het serieus geno-

zeer zichtbaar. Een tweede kenmerk, dat men te worden. Er zijn twee soorten lui-

voor een deel samenhangt met het eerste, tiek te onderscheiden, die uit verschillen-

is dat dergelijk gedrag niet heel sterk wordt de hoeken komen en gebaseerd zijn op 

afgekeurd: het wordt door de bevolking

in vergelijking met ander gedrag - zelden 

als zeer ernstig en veroordelenswaardig 

beoordeeld. Dat maakt het ook zo moeilijk 

om collectieve actie te mobiliseren tegen 

dit soort gedrag. Het derde kenmerk is dat 

dergelijk aanstootgevend gedrag zich in de 

publieke ruimte afspeelt of dat de privé

sfeer de publieke ruimte binnendringt 

(door bijvoorbeeld in huis heel hard lawaai 

te maken). Men wordt met dergelijk gedrag 

in de openbare ruimte zichtbaar en hoor

baar geconfronteerd. Het gaat dus om span

ningen over hoe men met de openbare 

ruimte dient om te gaan en over hoe men 

met elkaar dient om te gaan. Deze span

ningen zaaien twijfel over de mogelijkheid 

op een behoorlijke manier met elkaar te 

kunnen samenleven. Het sociale leven 

moet zich immers op openbare plekken 

kunnen voltrekken. Een laatste en vierde 

kenmerk is de frequentie. Aanstootgevende 

gedragingen storen niet eens zozeer omdat 

ze op zichzelf een morele schok zijn, maar 

ze verzieken de sfeer en vernederen ande

ren doordat ze zo vaak plaatsvinden. Niet 

zozeer de grofheid is onverdraaglijk, alswel 

de opeenstapeling van grofheden. 

CDV: Er is ook veel kritiek op het concept 

'incivilité'. Welke soorten kritiek onder

scheidt u in Frankrijk? 

argumenten die haaks op elkaar staan. De 

eerste vorm van kritiek ziet in het woord 

'aanstootgevend gedrag' een teken van 

slapte, dat de staat het opgeeft; de tweede 

ziet er een bedreiging in voor grondrech

telijke vrijheden. Om met de eerste te be

ginnen: waarom heeft het concept een 

connotatie van laksheid? Omdat het er 

dan op neer zou komen dat overtredingen 

vergoelijkt zouden worden. Dat verwijt is 

begrijpelijk, omdat onderscheiden kun

nen worden: aanstootgevende gedragin

gen die niet strafbaar zijn (voeten op de 

bank in de trein) en die wel strafbaar zijn 

('klein vandalisme'). Door voor beide een 

woord te gebruiken dat ook de connotatie 

heeft van onbeschaafdheid en onbeleefd

heid onttrekt men het strafbare 'aanstoot

gevende gedrag' aan de sfeer van de (straf

bare) overtredingen. Want wie zou 'onbe

schaafdheden' willen vervolgen? 

Omgekeerd echter zien anderen in het 

gebruik van het woord nu juist een obses

sie met veiligheid. Waarom? Omdat het 

betitelen van bepaalde gedragingen als 

'aanstootgevend' ertoe zou leiden dat deze 

op een zwarte lijst gezet worden, en zo toe

gewerkt wordt naar criminalisering en uit

eindelijk strafrechtelijke vervolging. Het 

nieuwe etiket zou slechts dienen om te 

maskeren dat men uit is op het vergoten 

van de repressieve macht van de staat. 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 

Deze critici vrezen dat het de bedoeling is 

de nu niet-strafbare aanstootgevende 

gedragingen strafbaar te verklaren; zij vre

zen kortom dat we de kant van 'zero tole

rance' opgaan. Een andere vorm van kritiek 

kan als op zichzelf staand - als derde soort 

kritiek - gezien worden, of als samenhan

gend met de twee genoemde vormen van 

kritiek. Deze bestaat erin dat men aan

stootgevend gedrag wenst te beschouwen 

als uitingen van onderliggende oorzaken 

en dat men bepleit deze aan te pakken. 

Denk hierbij aan armoede, uitsluiting en 

gebrek aan scholing. Deze kritiek is ten 

dele gefundeerd: er is zeker sprake van 

een sociaal-economische dimensie. Maar 

het aanstootgevend gedrag kan daartoe 

niet herleid worden, verre van dat. Dan 

zou niet verklaard kunnen worden waar

om dergelijk aanstootgevend gedrag ook 

voorkomt in de middenlagen en hogere 

lagen van de samenleving. 

Aanstootgevend gedrag en 

onveiligheid 

CDV: U werkt in de traditie van de theorie 

van 'de gebroken ruitjes', die stamt uit de 

Amerikaanse criminologie en teruggaat op 

het bekende artikel 'Rroken Windows' van 

J.Q Wilson en G. Kelling, gepubliceerd in 

het Amerikaanse maandblad The Atlantic 

Monthly in 1982. Kunt u in het kort iets zeg

gen over de belangrijkste stelling van dat 

artikel en over de resultaten van het ver

volgonderzoek dat in de afgelopen twintig 

jaar in Amerika heeft plaatsgevonden? 

ROCHÉ: In de Verenigde Staten is de theorie 

van Wilson & Kelling populair. In het kort 

komt deze erop neer dat niet alleen de 

onveiligheidsgevoelens, maar ook de onvei

ligheid toenemen naarmate de omgeving 

meer verloedert. W&K illustreerden dat 

onder andere met een experiment dat eind 

jaren zestig door een Amerikaanse sociaal· 

psycholoog is gedaan. Hij liet een auto in 

de Bronx (New York) zetten en had daar· 

van de nummerplaten verwijderd om de 

indruk te wekken dat de auto geen recht· 

matige eigenaar meer had. Binnen de 

kortste keren was de auto geheel gesloopt. 

Daarna herhaalde hij het experiment in 

een gegoede wijk. Daar bleefde auto l'en 

week onaangetast, tot iemand het waagde 

de auto in het openbaar te gaan vernielen. 

Binnen de kortste keren stroomden er ve' 

len toe die assisteerden en dl' auto werd 

ook daar vernield en leeggeplukt. Dat laat 

zien dat - ongeacht dl' wijk - één individu 

voldoende is om het schenden van impli

ciete sociale regels op grotere schaal uit te 

lokken. Het vervangen van elk gebroken 

ruitje staat dan symbool voor het opkomen 

voor die impliciete regels van de publieke 

ruimte en het voorkomen van een derge

lijke negatieve spiraal. Het heeft na dat 

artikel echter nog 8 jaar geduurd voordat 

de theorie van W&K ook empirisch beves' 

tigd werd. In 1990 heeft Wesley Skogan re

sultaten gepubliceerd van een analyse geba

seerd op een secondaire analyse van veer

tig Amerikaanse stadswijken waarover ver· 

gelijkbare gegevens waren verzameld. Het 

zijn dus ecologische eenheden (en niet fv· 

sieke individuen) dil' onderwerp van deze 

analyse waren. Skogan heeft statistisch 

aangetoond dat l'en aantal belangrijke 

sociale en economische variabelen. als het 

aantal verhuizingen, dl' etnische samen

stelling, of dl' armoede in een wijk. geen 

directe invloed hebben op het aantal 

gepleegde misdaden, en dan in het bIjzon· 

der inbraken (waarop hij zich vooral con

centreerde). Op zichzelf beschouwd, kon-

/ 
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den die variabelen het niveau van het aan

tal misdaden in een wijk niet verklaren. 

Het belang van Skogan's onderzoek is dat 

hij vervolgens vaststelde dat de aan- of 

afwezigheid van sociale cohesie in een wijk 

de cruciale factor was. De aanwezigheid 

van informele sociale controle heeft een 

remmend effect op de invloed van de drie 

genoemde variabelen. Ontbreekt de socia

le controle en krijgt 'aanstootgevend 

gedrag' vrij spel, dan verloedert de publie

ke ruimte in een wijk en ontstaat een 

neerwaartse spiraal. En dan krijgen soci

aal-economische variabelen ook invloed 

(Skogan, Wesly G. (1990) Disorder and Decline: 

Crime and the Spiral of Decay in American 

Neighborhoods, New York, The Free Press). 

Recenter zijn de bevindingen van Skogan 

weer genuanceerd en verfijnd door onder 

andere onderzoek van Robert Sampson en 

Stephen Raudenbush (Systematic Social 

Observation ofPublic Spaces: A New Look 

at Disorder in Urban Neighborhoods, 

American Journalof Sociology, 105-3 (nov 

1999):p.603-651). 

CDV: Is het wel overtuigend onveiligheids

gevoelens en onveiligheid te verklaren uit 

aanstootgevend gedrag en de daarmee 

samenhangende verloedering van de open

bare ruimte? Er zijn toch ook andere, bij

voorbeeld sociaal-economische, verklarin

gen mogelijk? 

RocHr'è: Het is ongetwijfeld waar dat delin

quentie een sociaal-economische dimensie 

heeft: denk aan jongeren die verplicht op 

school zitten, maar al weten dat ze geen 

enkele kans maken op een baan; of aan 

schoolverlaters met een diploma die geen 

werk kunnen vinden. Ook hier is echter 

sprake van een relatie met de openbare 

ruimte: het zijn deze jongeren die de 

openbare ruimte op hun eigen manier 

gebruiken; hun sociale bestaan hangt 

samen met de mogelijkheid hun stempel 

op die ruimtes te drukken. 

Dat geeft al enigszins aan dat de ruimte

lijke dimensie van het ontstaan van onvei

ligheid bepaald niet onderschat moet wor

den. In meer dan veertig jaar is de ruimte

lijke structuur van de steden ingrijpend 

veranderd. De intensivering van marktver

houdingen veronderstelt een ononderbro

ken beweging van goederen en personen. 

Openbaar vervoer en de privé-auto zijn 

alom tegenwoordig geworden; het aantal 

afgelegde kilometers stijgt ieder jaar weer 

opnieuw ten opzichte van het jaar dat 

daaraan voorafging. De volkswijken die 

een samenhangend geheel vormden, 

waarin de café's een controlefunctie had

den, hebben plaatsgemaakt voor buiten

wijken. Er zijn plekken gecreëerd die, 

alleen al voor wat betreft hun maat, 

nieuw zijn, zoals grote winkelcentra geor

ganiseerd rondom grote supermarkten. In 

het algemeen kan je zeggen dat buurten 

plekken geworden zijn waar diensten wor

den uitgeruild, en dat er nauwelijks meer 

ruimte is voor het scheppen van enige socia

le cohesie. Bij de stad hoort mobiliteit. En 

als gevolg daarvan zijn sociale verhoudin

gen steeds minder verankerd in een beperkt 

gebied, neemt de anonimiteit toe en heb

ben ouders steeds meer moeite om toezicht 

op hun kinderen te houden. Deze ontwikke

lingen hebben zonder enige twijfel positie

ve kanten: er is meer individuele vrijheid. 

Maar er zitten ook schaduwkanten aan: de 

publieke ruimtes hebben geen natuurlijke, 

dat wil zeggen niet-gespecialiseerde, regis

seurs meer. De stedelijke ruimte bestaat uit 

infrastructuren voor anoniem verkeer die 
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aanstootgevend gedrag uitlokken. Het zijn 

deze aspecten die de Europese 'theorie van 

cle gebroken ruitjes' bij de verklaring van 

onveiligheid(sgevoelens) betrekt. 

CDV: In uw boek La Société in civile uit 1996 

constateerde u dat er in Frankrijk - in 

tegenstelling tot de Verenigde Staten -

betrekkelijk weinig empirisch onderzoek 

was gedaan naar de micro-sociale mecha

nismen die tot onveiligheidsgevoelens en 

onveiligheid leiden U heeft in de afgelo

pen jaren die leemte enigszins proberen 

te vullen en zelf empirische onderzoeken 

gedaan naar de relatie tussen onveilig

heidsgevoelens en de aanstootgevend 

gedrag. Wat is de correlatie tussen beide 

in Frankrijk? 

ROCIII: Ik heb de hypothese uit het 

Amerikaanse onderzoek, dat aanstootge

vend gedrag in de publieke ruimte een 

neergaande spiraal in buurten bevordert, 

op twee fronten empirisch proberen te 

onderzoeken. Ten eerste heb ik proberen 

aan te tonen dat de aanwezigheid van 

aanstootgevend gedrag niet alleen het ver

trouwen in anderen in de buurt onder

mijnt, maar ook in publieke organisaties. 

Ten tweede heb ik proberen aan te tonen 

dat het delinquentie stimuleert. Wat het 

ondermijnen van vertrouwen betreft, is de 

hypothese bevestigd. Uit mijn onderzoeken, 

tussen 1995 en 2000 in verschillende steden 

in Frankrijk, heb ik geconstateerd dat hoe 

meer aanstootgevend gedrag er is, hoe 

meer ongerustheid er ontstaat. Bewoners 

trekken zich terug en de wens ontstaat te 

verhuizen. Er heerst ook het gevoel in de 

steek gelaten te zijn door de overheid. De 

frontliniewerkers reageren als de bevol

king, en voelen zich niet gesteund en zijn 

ontmoedigd door de confrontatie met de 

verloedering. Het is zeker zo dat het onvei· 

ligheidsgevoel voor een deel verklaard kan 

worden door de waargenomen verloedering 

van de publieke ruimte. In 1998 is ook uit 

een nationale enquête van het ."iationalL' 

Instituut voor de Statistiek en Economische 

Studies (INSEE) gebleken dat er een relatie 

is tussen onveiligheidsgevoelens en de ver

loedering van de omgeving: "één op de 

vijf personen, van degenen die verklaren 

te leven in gebieden waar vernieling van 

openbare voorzieningen regelmatig voor

komt, is bang om 's avonds in de eigen 

wijk buiten te komen, tegen iets meer dan 

één op de tien in de andere wijken" en deze 

factor "is even bepalend voor het gevoel 

van onveiligheid als dat men persoonlijk 

ervaring opdoet met diefstal en agressie'. 

En naar welk gebied je ook kijkt, of het nu 

een gegoede wijk is of een volksbuurt in 

een buitenwijk, wij zijn ervan overtuigd 

geraakt dat de beschreven relatie inder

daad klopt. Op alle plekken in de stad, of 

deze nu wel of niet in een villawijk liggen. 

beschermd of niet, doet de druk van de 

verloedering de mening en het gedrag van 

een ieder geleidelijk omslaan. Het gaat 

hier om een belangrijke constatering, om

dat de effecten van aanstootgevend gedrag 

op onveiligheidsgevoelens en onveiligheid 

vaak enorm onderschat worden; niet alleen 

door burgers, maar ook door organisaties, 

politie en justitie en de overheid. Al mag 

dat gedrag vaak door burgers (en door 

politie en justitie) als minder ernstig be

oordeeld worden dan bijvoorbeeld diefstal 

of mishandeling, juist vanwege de zicht

baarheid raakt het velen. 

Wat betreft de tweede hypothese, dat aan

stootgevend gedrag bevorderlijk is voor 

het ontstaan van delinquentie, het volgen-
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de. We hebben een onderzoek gehouden 

onder jongeren waarin ze - anoniem - zelf 

vragen beantwoordden over hun eigen de

linquent gedrag: onder 2300 jongeren van 

13 tot 19 jaar in twee grote Franse steden 

in 1999. De resultaten tonen aan dat de 

toestand van de fYsieke omgeving invloed 

heeft op delinquent gedrag van jongeren. 

Als ze opgroeien in een wijk waar de ver

loedering verder is voortgeschreden (graf-

fiti, vernielingen), plegen ze ook meer delic-

ten. En dat resultaat is dan gecorrigeerd 

voor invloeden van bijvoorbeeld de soci-

aal-economische positie en sekse. Er is dus 

wel degelijk een zelfstandig 'gebroken 

ruitjes'- effect. Het is belangrijk te onder-

kennen dat verloedering van de publieke 

ruimte een zelfstandige invloed heeft. Als 

die factor zou worden verwaarloosd, dan 

wordt één van de determinanten van de-

linquentie over het hoofd gezien. Dat zelf-

standige effect van de omgeving doet zich 

overigens altijd voor in combinatie met 

effecten van andere factoren. Ik maak dus 

van de verloedering van de publieke ruim-

te niet de enige verklarende factor voor 

jeugdcriminaliteit. Daarnaast spelen effec-

ten van sekse, schoolsucces en -falen en 

sociaal-economische situatie een rol. 

Beheer van de publieke ruimte 

CDV: U wijdt ook een hoofdstuk van uw 

laatste boek aan de inrichting van de 

publieke ruimte. De manier waarop ge-

bouwen en organisaties 'in elkaar zitten' 

en beheerd worden, lokt volgens u ook 

aanstootgevend gedrag uit. 

in gebruik genomen worden niet bepalend 

zijn voor het gebruik dat stadsbewoners 

ervan maken. Als je bijvoorbeeld van sta

tions zuiver functionele plaatsen maakt, 

zonder je te bekommeren om de kwaliteit 

van het sociale leven en het onderhoud, 

dan leg je de voedingsbodem voor verloe

dering en de ernstige sociale gevolgen daar

van. Aanstootgevend gedrag wordt waarge

nomen als het bewijs van gebrek aan vei

ligheid en gebrek aan toezicht. En dat be

vordert de ontwikkeling van criminaliteit, 

in het bijzonder diefstal en agressie. Die 

functionalisering van de openbare ruimte 

is mogelijk gemaakt door de technologische 

rationalisering, resultaat van de vooruit

gang en belichaamd door automatisering 

en het streven naar het overbodig maken 

van de menselijke factor. De kaalslag, die 

daardoor heeft plaatsgevonden, is duide

lijk. Zo is in Frankrijk tot in het midden 

van de jaren tachtig bespaard op personeel 

in het openbaar vervoer; en is de aanwe

zigheid van politieagenten in de publieke 

ruimte evenzeer afgenomen. In schoolge

bouwen hebben we de ruimte gelijkelijk 

opgedeeld naar professionele bevoegdhe

den. Wat de identiteit van een schoolge

bouw is, en wat de regels voor het gebruik 

ervan zijn, is zelfs de beheerders ervan 

meestal niet duidelijk. Zo missen we al 

vaak duidelijke regels ten aanzien van waar 

een gebouw mag worden betreden (achte

ringang, de plek voor lossen en laden); en 

is onduidelijk of er op die plekken toezicht 

wordt gehouden en of dat toezicht op de

zelfde manier moet gebeuren als op het 

schoolplein. Binnen de schoolgebouwen is 

ROCHÉ: Die vraag nodigt uit om iets te zeg- er geen voor iedereen geldige en bekende 

gen over de staat waarin publieke ruimtes lijst met regels: de eisen gesteld aan gedrag 

in onze steden verkeren, en je af te vragen van leraren en leerlingen kunnen verschil-

of hun ontwerp en de manier waarop ze len (met betrekking tot punctualiteit of 
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waar wel en niet gerookt mag worden); 

gedragsvoorschriften en straffen wisselen 

per leraar, en dus per lokaal. Dit voorbeeld 

van het schoolgebouw gebruik ik om te 

illustreren dat niet alleen het ontbreken 

van personen die attenderen op de regels 

voor het gebruik maken van publieke ruim-

een betaalde dienst, en vervolgens direct 

of indirect betaald, en dergelijke) en hoe 

de relaties tussen de dienstverleners en 

hun gebruikers ruimtelijk het beste kun

nen worden vormgegeven, 

CDV: Naast meer reguleren en regisseren 

bepleit u een soort 'wachten', die de orde 

tes, maar ook het onduidelijke beheer en in de publieke ruimte 'bewaken', In uw 

de vage identiteit van veel openbare ruim- boek bespreekt u bijvoorbeeld het succes 

tes aanstootgevend gedrag uitlokt, van de op sommige plekken in Frankrijk 

geïntroduceerde 'nachtwachten' leen 

CDV: Wat kan er gedaan worden? U stelt 

twee oplossingen voor. Ten eerste bepleit 

u het regisseren en reguleren van publieke 

ruimtes, Wat bedoelt u daarmee? 

ROCH(:: Het gaat erom dat organisaties 

regelen dat er toezicht wordt gehouden 

op het gebruik van openbare voorzienin

gen: niet alleen van de infrastructuur 

(straat, rails) en van het openbaar vervoer 

(metro, bus), maar ook van gebouwen 

waar heel veel mensen gebruik van maken, 

zoals het winkelcentrum. het zwembad of 

de bibliotheek. Het is van groot belang 

dat het reguleren en regisseren van derge

lijke voorzieningen niet vanuit een straf

rechtelijke invalshoek gebeurt, Een derge

lijke zero tolerance is niet haalbaar, maar 

zal ook averechtse effecten hebben, Dat is 

waarom ik 'ruimtemanagement' voorstel en 

het instellen van bijvoorbeeld regisseurs 

(zoals er in Nederland 'buurtregisseurs' 

zijn, vert,), Het is van essentieel belang 

dat ernaar gestreefd wordt van publieke 

ruimtes een kloppend geheel te maken 

door zwakke plekken in de organisatie en 

de letterlijke onvolkomenheden terug te 

dringen, Om gebruiksregels te kunnen 

formuleren, moet er goed nagedacht wor

den over wat de aard van de verleende 

dienst precies is (bijvoorbeeld: wel of niet 

bekende term in Nederland .. ,) Wat voor 

soort functies heeft u op het oog') 

ROCIII,: Het is zonneklaar dat er in de steden 

een nieuwe beroepsgroep geboren is die 

zich bezighoudt met de 'orde in de publie

ke ruimte' (en daarmee bedoel ik nadruk

kelijk iets anders dan 'dl' openbare orde', 

een term met strafrechtelijke betl'kenis), 

Dat komt tot uitdrukking in l'en verande

ring van de opvattingen over wat nodig is 

voor het goed functioneren van organisa

ties (in het bijzonder ruimtelijk toezicht), 

het scheppen van nieuwe structuren en 

het aantrekken van personeel clat zich 

bezig moet houden met 'nieuwe taken', 

Voor deze nieuwe taken wordt in l'rankn)k 

vaak de modeterm 'bemiddeling' gebruikt. 

Dil' term is overgenomen door de overheid, 

want ze is politiek correct, 'correcter' dan 

andere benamingen zoals 'toezicht', 'dl' 

wacht houden', 'beveiliging' of 'ordebewa

kers', In werkelijkheid dekt de term 

'bemiddeling' heel verschillende ladingen: 

wij hebben onder deze vlag aangetroffen, 

afgezien van de strafi'echtelijke bemidde

ling, zulke verschillende taken als admini

stratieve dienstverlening, toezicht houden 

op toegangen tot kelders en parkeerplaat

sen, en het begeleiden van busreizigers in 

de spitsuren, De term 'bemiddeling' is een 
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verhullend taalgebruik. Zo komt 'straf- publieke debat staat evenmin in contact 

rechtelijke bemiddeling' toch echt niet met de belangrijkste initiatieven die in de 

neer op een volstrekt vrije onderhandeling steden worden genomen om te zorgen dat 

zonder voorwaarden met de verdachte. publieke plekken goed geregisseerd en 

En de 'bemiddeling' in de bus heeft wel beheerd worden. Men discussieert veel 

erg veel weg van toezicht. Overigens zien over waarden, en de crisis, maar men 

deze 'begeleiders' dat zelf ook goed. Je bekommert zich niet om de ontwikkeling 

hoort ze vaak zeggen: "wij zijn toezicht

houders, het doet me altijd een beetje 

glimlachen dat ze ons begeleider noe

men" . En dat deze 'begeleiders' een walkie 

talkie bij zich hebben, wil echt niets 

anders zeggen dan dat ze versterking kun

nen inroepen ... Dat is waarom ik niet de 

voorkeur geef aan eufemistische termen als 

'bemiddelaar' of 'begeleider', maar graag 

spreek over 'toezicht op openbare ruimtes 

en op de orde in de publieke ruimte'. Dat 

maakt duidelijk dat hier toch werkelijk 

een definitie van de dagelijkse sociale 

orde is verondersteld, zelfs al berust die 

dan op een consensus van verschillende 

partijen. 'Bemiddeling' in de strikte zin 

van het woord is dan slechts één van de 

methodieken van dat werk. 

CDV: Is er in Frankrijk een politiek debat 

over het thema van uw laatste boek, zoals 

ook in Nederland? 

ROCHÉ: In Frankrijk is het debat gepolari

seerd en wordt gevoerd aan de hand van 

slogans. Er woedt een stevig debat over de 

noodzaak van straf. Maar dat debat onder

houdt geen contact met de werkelijkheid 

van de strafrechtelijke sanctie of met een 

analyse van de te gebruiken instrumen

ten. Alternatieve straffen (in de gemeen

schap) worden niet gebruikt. Terwijl voor 

veel kleine delicten dat betere antwoor

den zijn dan helemaal niets doen of een 

gevangenisstraf of boetes opleggen. Het 

van concrete en nieuwe instrumenten die 

werkelijk verandering tot stand kunnen 

brengen. 

1. Met dank aan Sophie Niers-Raijmakers 

voor enkele vertaalsuggesties. 
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Toezicht en betrol<l<enheid 

Gabriël van den Brink 

De raakvlakken tussen het werk van Sebastian Roché (zie interview met hem 

hiervoor) en Gabriël van den Brink zijn groot. Dat is des te interessanter, 

omdat zij elkaars werk niet kennen. Elk publiceerde in 2001 een boek over 

jeugdcriminaliteit en beiden thematiseren de relatie tussen 'waarden en nor

men' en 'veiligheid' in termen van 'beschaving'. Roché die zich vanaf de jaren 

negentig intensief beziggehouden heeft met de relatie tussen 'inciviJités' (let

terlijk 'onbeschaafdheden') en onveiligheid(sgevoelens). En van den Brink dil' 

in 1997 - tijdens de hoogtijdagen van paars - constateerde dat er behoefte was 

aan een nieuw beschavingsoffensief. En nu - in hun meest recente werk - con

cretiseren beiden de contouren van een dergelijk beschavingsoffensief in 

dezelfde richting: niet meer gedogen van aanstootgevend gedrag en dus meer 

toezicht, maar nadrukkelijk niet op de manier van 'zero ta/eri/nee'. De manier 

die beiden wel voor ogen staat, wordt door van den Brink in bijgaand artikl'i 

treffend aangeduid als 'toezicht en betrokkenheid'. Hij oppert daartoe tien 

geboden voor 'een nieuwe cultuur van toezicht'. Evenals het werk van Roché, is 

dat van Van den Brink een must voor al diegenen die de discussie over waarden 

en normen belangrijk vinden, maar het noodzakelijk vinden dat deze onder

bouwd en geconcretiseerd wordt. 

In 1996 publiceerde frans de Waal een omvangrijk boek met als titel Fan nalllrt' 

goed waarin hij betoogt dat sociale codes die wij lange tijd voor dl' mens geresn

veerd hadden evengoed bij apen voorkomen. Als voorbeelden noemt hij verzoening. 

coalitievorming en vormen van wederzijdse hulp. Dat is l'en troostrijke gedachte

gang. De mens is welisw;lar geneigd tot alle kwaad. maar tegdijkntijd is hl'! 

goede hem niet vreemd. Sterker: wij bezitten als zoogdieren van n;\ture l'en ver

mogen tot sociaal gedrag, dat onder normale omstandigheden tot vreedz;\;1111 

samenleven leidt. Maar daarbij moet wel aan dril' eisen voldaan worden. Ten 

eerste is het van groot belang of dit vermogen adequaat ontwikkeld wordt. Het 

moet - analoog aan het taalvermogen. dat eveneens aangeboren is - in l'en vroeg 

stadium gecllltiveerd worden. omdat het anders weer verloren gaat. Ten tweede 

moet het gegeneraliseerd worden. want van nature strekt hl'! zich hoofdzakelijk 

tot verwanten of familieleden uit. Ten derde moet het ook gesallctiolleerd wor

den. Want hoewel het ontwikkden van sociaal gedrag vooral l'en kwestie is V;\I1 

oefening en opvoeding hebben de meeste mensen l'en prikkel van buitenaf nodig 

om de stap te maken van betrokkenheid tot handden. 

Aan de hand van deze drieslag kan ook iets gezegd worden over oorzaken van l'n 

oplossingen voor de sfeer van onrust en verloedering dil' op het ogenblik in 
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Nederland heerst. Ik wil het verleden niet mooier voorstellen dan het was, maar 

ik denk wel dat er tot ver in de jaren zestig aan de drie genoemde condities werd 

voldaan. Daartoe droegen verschillende omstandigheden bij. Om te beginnen 

was de dominante religieuze moraal van zelfopoffering, naastenliefde of barm

hartigheid bevorderlijk voor het cultiveren van een sociale habitus. Verder speel

de de verzorgingsstaat met haar collectieve regelingen mee. Daardoor konden 

vormen van betrokkenheid en solidariteit zich tot ver buiten de kring van eigen 

familieleden uitbreiden. Tenslotte werd het sociale gedrag gesanctioneerd door

dat vormen van sociale controle en traditionele gezagsverhoudingen in het alle

daagse leven door vrijwel iedereen geaccepteerd werden. 

We weten allemaal dat deze wereld nu verdwenen is. Men kan het betreuren of 

toejuichen, maar teruggaan in de tijd is er niet bij. In feite deden zich bij elk van 

deze voorwaarden ingrijpende wijzigingen voor. De dominante moraal van me

dedogen of barmhartigheid heeft plaats gemaakt voor een ideologie waarin het 

primair gaat om zelfredzaamheid. De horizon waarbinnen men zich bij anderen 

betrokken voelt, is kleiner dan voorheen. Zorg en solidariteit hebben veelal 

betrekking op de eigen kinderen, leden van de eigen etnische groep of hoogstens 

de groep van burgers die er een zelfde levensstijl op nahoudt. En tenslotte is er 

nog maar weinig over van de sociale controle en het gezag dat burgers vroeger 

tot een zeker fatsoen, of zelfbeheersing, dwong. In plaats daarvan lijkt er juist 

een premie te staan op expressief gedrag, waarbij men zijn gevoelens openlijk en 

heftig toont. Met andere woorden: het wegvallen van de religieuze moraal, van 

collectieve solidariteit en van het gangbare gezag waren nadelig voor het cultive

ren, het generaliseren en het sanctioneren van een sociale habitus. 

Tot zover dus het slechte nieuws. Rest de vraag: is deze afloop onvermijdelijk en 

moeten we berusten in het proces dat zich de afgelopen decennia voltrokken 

heeft? Of kunnen we dat proces in een bepaalde richting bijsturen? 

Beschavingsoffensief 

Interessant is dat het maatschappelijk klimaat in de tweede helft van de jaren 

negentig een kentering te zien gaf. In reactie op vele gevallen van zinloos geweld 

ontstond bij velen het besef dat het zo niet langer ging en dat bepaalde grenzen 

overschreden waren. Zelf heb ik deze verandering voor het eerst gemerkt in 1997, 

toen ik een boek schreef over het Nederlandse gezinslevenl. Aan het einde van 

dat boek opperde ik heel voorzichtig het idee van een beschavingsoffensief. Dat 

riep aanvankelijk veel weerstand bij veel progressieve intellectuelen op. In een 

latere studie over de betekenis van agressief gedrag bij jongeren' heb ik dit idee 

van een beschavingsoffensief verder uitgewerkt en sinds een half jaar kan ik - met 

voldoening en verbazing - vaststellen dat ook het kabinet in deze richting denkt. 

Soms gaan de dingen erg snel. Het is op deze plaats niet mogelijk het hoe en 

waarom van een dergelijk offensief uitvoerig te behandelen. Daarom zal ik me 

beperken tot één belangrijk onderdeel ervan, namelijk de noodzaak om een 
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'In ell{e samenle

ving treft men dat 

nieuwe cultuur van toezicht te ontwikkelen, met name als het gaat om jongeren. 

Voor die nieuwe cultuur van toezicht stel ik tien geboden voor. 

1. Eerste gebod: men moet de veelal impliciete gedragsregels en codes van het socia

le leven expliciet maken. In elke samenleving treft men dat soort regels aan, 

soort regels aan, maar in Nederland kost het grote moeite om te weten wat de regels zijn. Wie als 

maar in Nederland toerist, migrant of gewoon als jongere voor het eerst kennis maakt met het leven 

kost het grote moei- van de volwassenen krijgt de indruk dat in ons land alles mag en alles kan. Pas 

te om te weten wat na verloop van tijd zal hij of zij merken dat er tal van impliciete, maar daarom 

de regels zijn' niet minder selectieve, codes zijn. Wie zich die codes niet tijdig of in onvoldoende 

mate eigen maakt, komt aan de zijlijn van de maatschappij terecht. 

Il. Tweede gebod: stel voor elk domein een specifieke opdracht vast. De klassieke 

vraag 'Waartoe zijn wij op aarde?' laat zich niet langer in algemene zin beant

woorden. Maar dat neemt niet weg dat men voor de verschillende domeinen van 

het maatschappelijk leven moet aangeven wat de eigenlijke inzet is en waar het 

allemaal om draait. Niet voor niets geven steeds meer bedrijven zichzelf en hun 

medewerkers een missie mee. Gewoon je werk doen, is niet genoeg. Het werk 

moet een bepaalde zin hebben, het moet een hoger doel dienen en van daaruit 

richting geven aan het gedrag van de betrokkenen. Dat geldt ook voor een school 

of een openbare instelling. 

III. Derde gebod: zorg dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op een on

dubbelzinnige manier geregeld is. Voor elk domein moet helder zijn wie belast is 

met het handhaven van de gedragsregels en welke competenties hij of zij bezit 

indien een regel overtreden wordt. In bepaalde domeinen levert dat nauwelijks 

problemen op. Voor de gang van zaken thuis moet men bij de ouders zijn en in 

een bedrijf gaat men naar het management. Maar er zijn ook sectoren waar dl' 

competenties vaag blijven (uitgaansleven, openbaar vervoer, binnenstad) ofwa;lr 

de verantwoordelijkheden op een diffuse wijze met elkaar gecombineerd worden 

Uustitiële keten, openbare orde). In het algemeen is een meer personalistische 

invulling van het toezicht wenselijk. 

IV. Vierde gebod: men dient ervoor te zorgen dat de betrokkenen gelegenheid 

krijgen zich die regels toe te eigenen. Dat is het geheim van een geslaagde 

opvoeding. Zolang de code alleen van bovenaf wordt opgelegd, bereikt men 

hoogstens een uitwendige vorm van gehoorzaamheid. Sociaal gedrag vooronder

stelt echter dat men die gedragsregels als eigen codes accepteert en zich daarop 

laat aanspreken. Een goed voorbeeld zijn de afspraken die veel basisscholen aan 

het begin van het jaar in klassikaal verband makeIl. Daarbij stellen leerkracht en 

leerlingen in gezamenlijk overleg een aantal regels vast. Die worden opgl'schre

ven en hangen het hele schooljaar aan de wand. Bij eventuele probll'men kan 
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men de leerlingen vrij eenvoudig aanspreken omdat ze ... die regels zelf hebben 

opgesteld. De bekende stadsregels van Gouda of de stadsetiquette van Rotterdam 

berusten op dezelfde werkwijze. 

V. Vijfde gebod: men moet naar omvang en tijdshorizon een juiste schaal kiezen. 

Het ontwikkelen van sociaal gedrag is het gemakkelijkst in een sociale omgeving 

waarin mensen elkaar kennen en voor langere tijd met elkaar van doen hebben. 

Grootschalige omgevingen waar mensen anoniem blijven en slechts kortstondig 

in contact treden. werken asociaal gedrag vaak in de hand. Een van de instanties 

die hier regelmatig op gewezen heeft, is de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling. Ook als men bedrijven, overheidsinstellingen, scholen en dergelij

ke om financiële of economische redenen grootschalig organiseert, moet de 

sociale setting waarin mensen met elkaar omgaan het persoonlijke karakter van 

de ontmoetingen bevorderen. Daarom dienen sociale omgevingen qua schaal 

niet al te ruim en qua tijdshorizon juist niet te krap te zijn. 

Vl. Zesde gebod: let op de proportionaliteit van middelen die men inzet bij cor

rectie van wangedrag. Vaak denkt men dat er met betrekking tot overtredingen 

'In feite vormen slechts twee methoden zijn: repressie (dat wil zeggen ingrijpen nadat een regel 

repressie en preven- overtreden is) of preventie (dat wil zeggen ervoor zorgen dat er helemaal geen 

tie twee extremen regel overtreden wordt). Maar de eerste methode brengt geen verbetering en de 

op een continuüm tweede is vaak niet effectief. In feite vormen repressie en preventie twee extre-

terwijl de eigenlijl<e men op een continuüm, terwijl de eigenlijke opgave tussen deze twee extremen 

opgave tussen deze ligt. In een ander verband heb ik wel eens het begrip prepressie voorgesteld, dat 

twee extremen ligt: wil zeggen repressief optreden voordat de regel overtreden is. Dat lijkt vreemd, 

prepressie dus' maar het is in veel domeinen een gangbare praktijk. Elke autobestuurder, voet

baltrainer of opvoeder zal ingrijpen, zodra hij of zij ziet aankomen dat het gedrag 

de verkeerde kant uitgaat. Dat zou ook op scholen, in het uitgaansleven en bij 

het handhaven van de openbare orde moeten gebeuren. 

VII. Zevende gebod: bij het handhaven van een regel moet men de pedagogische 

dimensie in het oog houden. Het gaat om een dialectisch spel waarbij twee par

tijen elkaar uitdagen. De toezichthouder houdt aan zijn eigen norm of regel 

vast, maar de leerling is - zeker in een bepaalde leeftijd - juist op het overtreden 

van die regel uit. De handhaver moet een bepaalde marge aanhouden, maar wél 

de norm stellen. Met andere woorden: toezichthouders moeten verstandig optre

den en ingrijpen als de afstand tussen norm en gedrag onacceptabel wordt. Dat 

is iets heel anders dan blinde gehoorzaamheid afdwingen - ofwel een beleid van 

zero tolerance. Maar het is ook iets anders dan elke overtreding door de vingers 

zien - ofwel een permanent gedoogbeleid. De pedagogische dimensie van het 

handhaven wordt in beide beleidsvormen teniet gedaan. Adequaat toezicht voor

onderstelt dat jongeren er iets van leren als een norm overtreden wordt. 
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VIII. Achtste gebod: men kan alleen maar handhaven als er sprake is van een 

zekere betrokkenheid. Liefde alleen is niet genoeg, maar het omgekeerde geldt 

eveneens: streng optreden alleen haalt weinig uit. Daarom pleit ik altijd voor 

een combinatie van discipline en betrokkenheid. Dat geldt onder meer waar het 

om de houding tegenover allochtonen gaat. Het spreekt voor zich dat deze zich 

moeten voegen naar de elementaire regels van de Nederlandse maatschappij. 

Maar wie zich tot die eis beperkt en geen aandacht schenkt aan hun aarzelingen 

en veelal slechte ervaringen met diezelfde maatschappij zal niet veel succes heb

ben. Ik ben een voorstander van aanpassing en invoeging, maar ik geloof niet 

dat men dit doel bereikt door allochtonen op een harteloze en louter repressieve 

wijze te bejegenen. 

IX. Negende gebod: de overheid heeft als opgave om de sociale, culturele en nor· 

matieve competenties van haar eigen burgers te versterken. Een cultuur van toe

zicht vooronderstelt dat burgers de regels van het maatschappelijk verkeer niet 

alleen kennen - ze moeten ook leren hoe ze conflicten kunnen regelen. hoe ze 

een bepaalde situatie moeten inschatten en wanneer of hoe ze moeten ingrijpen. 

Wat dat betreft, zijn de twee incidenten van het afgelopen najaar illustratief. In 

Venlo bleken de omstanders niet bij machte om in te grijpen bij zinloos geweld. 

Kort daarop was er de zaak van twee AH-medewerkers, die wél ingrepen, maar 

daarbij weer teveel geweld hadden gebruikt. Kennelijk hebben burgers niet ge

leerd wat de meest geëigende reactie in dat soort situaties is. Waarom zou bij

voorbeeld de gemeentelijke overheid haar burgers niet een cursus weerbaarheid 

aanbieden, zodat ze in voorkomende gevallen weten wat te doen? Per slot van 

rekening zijn er ook EHBO-cursussen die omstanders in staat stellen om iemand 

te helpen bij een ongeval. 

X. Tiende gebod: er zou een betere afstemming van regulatie en handhaving in 

de verschillende domeinen moeten zijn. Op dit moment hebben jongeren te 

maken met zeer uiteenlopende regimes. Gedragingen die ze thuis normaal vin

den, geven in het onderwijs vaak overlast. Terwijl de regels op school weer sterk 

afwijken van de code in het uitgaansleven of de binnenstad. Zich heen en weer 

bewegend tussen deze verschillende regimes onttrekken jongeren zich aan de 

normatieve invloed van leerkrachten en andere volwassenen. Ouders weten soms 

niet eens waar de jongere zijn tijd doorbrengt, laat staan dat ze weten in hoever

re hij zich elders aan de regels houdt. Meer onderling contact tussen diverse vol

wassenen is wel het minimum, meer afstemming van normen en handhaving 

zou beter zijn. Op dat punt behoeft met name het optreden van de gemeentelij

ke overheid verbetering. Zij zou meer gestalte moeten geven aan het besef dat 

opvoeding allang geen individuele zaak meer is, maar iets wat staat ofvalt bij de 

mate waarin meerdere domeinen (en dus ook meerdere toezichthouders) hun 

taken op elkaar afstemmen. 
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'De nadruk moet 

niet op het vraag

stuk van de waar-

den maar op dat 

van de normen 

gelegd worden' 

Een nieuwe cultuur van toezicht 

Langs deze lijnen zouden we een nieuwe cultuur van toezicht kunnen ontwikke

len. Het is duidelijk dat dit niet uitsluitend een zaak van de overheid of profes

sionals kan zijn. Het gaat om een beter samenspel van overheden, burgers en 

professionals. De tijd lijkt rijp voor nieuwe initiatieven op dit gebied. Vanaf begin 

jaren tachtig riepen processen als individualisering, privatisering, democratise

ring en globalisering nauwelijks reacties op, maar sinds een paar jaar is dat aan 

het veranderen. Velen tonen zich bezorgd over hun negatieve gevolgen of roepen 

om een harder optreden. In die context is het niet vreemd dat er voor het eerst 

sinds lange tijd ook weer over normen en waarden wordt gedebatteerd. Dat is 

een fundamentele zaak die zich echter niet op de traditionele wijze - dat wil zeg

gen vanuit Den Haag of door middel van beleidsvorming - laat oplossen. Daarom 

veroorloof ik me, voortbouwend op het voorgaande, een paar opmerkingen over 

de wijze waarop men dit debat zou moeten inrichten. Ik wil drie aanbevelingen 

aan u voorleggen. 

Ten eerste moet de nadruk niet op het vraagstuk van de waarden, maar op dat 

van de normen gelegd worden. Waarom? Normen hebben betrekking op het fei

telijke handelen, op datgene wat mensen doen, op min of meer objectiefvaststel

bare gedragingen. Waarden verwijzen naar idealen, overtuigingen, denkbeelden, 

bedoelingen, argumenten of subjectieve voorkeuren. Op dit laatste vlak kennen 

we in Nederland inmiddels een grote diversiteit van politieke, morele, filosofi

sche of religieuze aard. Ik zie dat de komende decennia niet snel veranderen en 

zou daar ook geen voorstander van zijn. Maar diversiteit van opvattingen gaat 

heel goed samen met overeenstemming, als het gaat om praktisch handelen. 

Daarom moet het primaat bij de normen gelegd worden. Overigens vloeit dit pri

maat ook voort uit de conditie die ik aan het begin van mijn voordracht heb 

genoemd. Het gaat nog altijd om het cultiveren van sociaal gedrag. Zij het dat 

dit vandaag de dag een zaak van sociale contexten en niet van religieuze, levens

beschouwelijke of ideologische tradities is. 

Daarom moet men - ten tweede - bij normen, codes en gedragsregels onder

scheid naar maatschappelijk domein maken. Het moderne leven voltrekt zich nu 

eenmaal in zeer verschillende werelden, waarvan de spelregels niet zomaar in 

elkaar vertaalbaar zijn. Wat doelmatig of normaal is in het eigen huishouden 

verschilt van de houding die men op het werk aanneemt. De normen die gelden 

in het onderwijs zijn nauwelijks op het openbare domein van toepassing. In de 

wereld van bestuur en politiek houdt men zich aan een andere gedragscode dan 

bij het besteden van de vrije tijd. Met andere woorden: elk van deze werelden 

kent specifieke inzetten en spelregels, waaraan een serieus onderzoek van nor

men niet voorbij kan gaan. Overigens vloeit ook deze aanbeveling voort uit een 

al genoemde voorwaarde: sociaal gedrag vooronderstelt altijd een bepaalde 
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'Het is niet juist om 

toezicht uitsluitend 

te zien als een vorm 

van straf of onder

werping. Het kan 

evengoed een voer

tuig van engage

ment, zorg of 

bescherming zijn' 

kring, waarbinnen de betrokkenheid of steun gestalte krijgt. Die kring bestaat 

vandaag de dag niet meer uit een omvattend collectief, maar uit degenen die bij 

het maatschappelijk verkeer in een specifiek domein betrokken zijn. 

Ten derde moet men speciale aandacht aan het publieke domein schenken. omdat 

daar de kans op moeilijkheden het grootste is. Dat domein staat ofvalt met burger· 

schap, het vermogen om zich buiten de eigen kring te houden aan een code die 

voor mensen met zeer verschillende belangen en verlangens geldt. Het publieke 

domein vooronderstelt dat mensen een minimum aan overeenstemming hebben 

over gedragsregels, over de wijze waarop zij boven hun verschillen uitstijgen en l'en 

gezamenlijk belang behartigen. Daar heeft de overheid een speciale taak omdat ze· 

staande boven particuliere partijen - als min of meer onafhankelijke instantie 

gerechtigd is in te grijpen en regels op te leggen, waar het algemeen belang dat 

vraagt. Daarom zou een onderzoek naar normen en gedragsregels speciaal moeten 

gaan over datgene wat we in Nederland met elkaar gemeen hebben en van over· 

heidswege wordt opgelegd. U begrijpt inmiddels dat deze aanbeveling eveneens op 

een eerder genoemd argument berust, namelijk het idee dat een zekere sanctionlL 

ring van bovenaf zelfs in de moderne maatschappij niet te vermijden is. 

Op deze wijze zou men de drie voorwaarden voor sociaal gedrag in een nieuwe 

effectieve vorm kunnen gieten voor deze tijd. Het gaat nog altijd om het cultiveren 

van ons vermogen tot sociaal gedrag, het generaliseren van dat gedrag tot l'en 

kring die ruimer dan de verwanten is en het sanctioneren ervan door een inst;\I1' 

tie die buiten of boven onszelf staat. Maar wel onder totaal nieuwe voorwaarden 

en afgestemd op de eisen van de moderne tijd. Dat verklaart ook dl' titel dil' ik 

aan deze voordracht meegegeven heb. Deze zinspeelt op een belangrijk boek dat 

de Franse filosoof Michel Foucault 25 jaar geleden schreef en in de Nederlandse 

vertaling Toezicht en strafals titel kreeg. In het verlengde van de jaren Zl'stig 

interpreteerde Foucault de moderne samenleving als een subtiele vorm van 

machtsuitoefening. Hij associeerde toezicht in de eerste plaats met straf en onder· 

werping. Inmiddels is het perspectief op moraal en samenleving 180 gr;lden 

gedraaid. We weten nu wat de gevolgen zijn wanneer zaken als toezicht en disci· 

pline gerelativeerd of ondermijnd worden. We begrijpen dat toezicht ook l'en 

positieve strekking heeft. Zelf ben ik in elk geval tot de overtuiging gekomen dat 

het niet juist is om toezicht uitsluitend te zien als een vorm van straf of onder

werping. Het kan evengoed een voertuig van engagement, zorg of bescherming 

zijn. Vandaar een pleidooi voor 'toezicht en betrokkenheid'. 

Gabriël van den Brink is cultlwrsocioloog verbonden aan het Nederlands 

Instituut voor Zorg en Welzijn te Utrecht. Bovenstaande tekst is een bewerking 

van een lezing die hij gehouden heeft op de conferentie 'Welzijn versterkt veilig

heid' te Amersfoort op 29 november jl .. 
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Noten 

1. Hoge eisen, ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal. Utrecht 

NIZW 1997. 

2. Geweld als uitdaging. De betekenis van agressief gedrag bij jongeren. Utrecht 

NIZW 2001. 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 

Laat het financieringstel{ort 

niet oplopen! 

Prof. dr. H.A.A. Verbon 

In het vorige nummer bepleitten de drie prominente CDA-economen 

Bovenberg, Eijffinger en Koedijk een ander financieel-economisch beleid dan 

dat van het eerste kabinet-Balkenende. Zij vonden het Strategisch Akkoord 

een onnodig strak financieel-economisch korset. Zij gaven onder andere de 

ongevraagde adviezen: voer weer een structureel begrotingsbeleid in plaats 

van een tekortenbeleid; geef beslist prioriteit aan het oplossen van maatschap

pelijke problemen en laat het financieringstekort dan maar tot een half of 

zelfs één procent oplopen. In dit nummer geeft prof. dr. Harrie Verbon een 

kritische reactie op die ongevraagde adviezen. Verbon was financieel adviseur 

van de commissie die het CDA-verkiezingsprogramma Samen leven doe je niet 

alleen - voor de periode 1998-2002 - schreef. Een programma dat zijn tijd voor

uit was door te pleiten voor solidariteit tussen generaties en een lagere lasten

verlichting dan andere programma's. Dat laatste scoorde echter slecht in de 

doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Verbon heeft daarover destijds 

nog in dit tijdschrift een stevige discussie gevoerd met directeur Don van het 

CPB.' (Nu geven zelfs bewindslieden van paars toe dat de forse lastenverlich

ting van Paars II onverstandig is geweest). In zijn reactie op zijn collega-econ0-

men komt Verbon op voor het strakke financieel-economisch beleid van 

Balkenende, dat gericht is op terugdringing van financieringstekort en staats

schuld. Dit is in het belang van volgende generaties. Waarom zou de baby

boomgeneratie weer eens ontzien moeten worden? 

In het oktobernummer van CDV is een interview gepubliceerd met mijn collega"s 

Bovenberg, Eijffinger en Koedijk' (hierna te noemen BEK) over beleidsprioriteiten 

in de nieuwe kabinetsperiode. Een van de opvallendste aanbevelingen van HEK 

was om de door het kabinet-Balkenende voorgestane terugdringing van de 

staatsschuld te versoepelen. In de woorden van Eijffinger: "Wat betreft het finan

cieringstekort: ik weet geen enkele económische reden om dat nu onmiddellijk 

terug te willen brengen naar 0%". Dit interview heeft de aandacht van landelijke 

kranten getrokken', onder andere omdat er een opening in werd gezien naar een 

coalitie van het CDA met linkse partijen. De redactie heeft mij gevraagd een re

actie op hun pleidooi te willen schrijven. Ik doe dat graag. 
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Een les 'trendmatig begrotingsbeleid' 

Mijn belangrijkste punt van kritiek is dat het pleidooi van BEK voor een versoe

peling van bezuinigingen niet gebaseerd kan zijn op een technisch-economisch 

oordeel, maar op een waardeoordeel ten aanzien van de lastenverdeling tussen 

huidige en toekomstige generaties. Van mij mag iedereen zijn waardeoordelen 

koesteren, uiteraard, als ook maar duidelijk is dat er waardeoordelen in het ge

ding zijn. Ook zal ik beweren dat het pleidooi voor een terugkeer naar een 

'structureel' begrotingsbeleid misplaatst is, aangezien er onder Paars I-I! nauwe

lijks een "structureel" of trendmatig begrotingsbeleid is gevoerd, maar even goed 

een feitelijk tekortbeleid, waarvan BEK Balkenende I betichten. Op de tweede 

plaats zal ik nog ingaan op de problemen waarmee de pensioenfondsen nu wor

den geconfronteerd. 

BEK beweren dat in het begrotingsbeleid van Balkenende I een feitelijk tekortbe

leid (dus à la Lubbers I-III) werd gevoerd. BEK willen dat "er weer zo snel moge

lijk gekoerst wordt op een structureel begrotingsbeleid, dat uitgaat van de trend

matige groei". Het is interessant dat BEK het hebben over het structurele begro

tingsbeleid, en niet over het trendmatige begrotingsbeleid zoals dat door Zalm 

is ingevoerd. De term structureel begrotingsbeleid werd gebruikt bij de onder 

ouderen welbekende Zijlstra-norm uit de jaren '50. De Zijlstra-norm richtte zich 

(net als de Zalmnorm) op de structurele stabilisering van het financieringstekort 

(als percentage van het nationaal inkomen). Als het tekort gemiddeld over de 

jaren heen constant wordt gehouden, is de verstorende werking, die er van de 

overheidsfinanciën op de economie uitgaat, minimaal. Net als bij het trendmati

ge begrotingsbeleid kon de ruimte aan het begin van de begrotingsperiode eens 

en voor al worden vastgesteld. Omdat het tekort alleen maar gemiddeld (of eigen

lijk: structureel) de juiste waarde hoefde aan te nemen, was het niet nodig bij 

mee- en tegenvallers in de begroting in te grijpen. Bij de Zijlstra-norm waren 

zowel uitgaven als belastingdruk vrij te kiezen. In de praktijk bleek dat ministers 

voortdurend de uitgaven van hun departement verhoogden, die dan met belas

tingverhogingen moesten worden gefinancierd om de ruimte niet te overschrij

den. Deze 'fout' wilde Zalm niet maken en dat is de reden dat uitgaven onder de 

Zalm norm gebudgetteerd werden, weergegeven in zogenaamde uitgavenkaders. 

Men moet zich realiseren dat, als er onder Paars I-I! sprake zou zijn geweest van 

recessie, dit tot gevolg zou hebben gehad dat er voortdurend overschrijdingen 

van de uitgavenkaders zouden zijn geweest en er dus, volgens de regels van het 

trendmatige begrotingsbeleid, bezuinigingen hadden moeten komen. Er was 

echter hoogconjunctuur, met het gevolg dat met name de uitgaven in het kader 

van sociale zekerheid voortdurend meevielen. Dit betekende uiteraard dat de 

uitgaven onder de vooraf vastgestelde kaders terecht kwamen. Volgens de stricte 

interpretatie van het trendmatige begrotingsbeleid zou deze ruimte niet 

gebruikt mogen worden om uitgaven in andere sectoren te laten toenemen. Dat 
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gebeurde echter wel, vooral in de zorg. Het eindresultaat da~ll-van was dat 

ondanks de aanzienlijke uitgavenmeevallers de totale uitgaven niet ver onder 

het totale uitgavenkader terecht kwamen. Daar bovenop heeft Paars vanaf het 

begin meevallers in de inkomsten(belasting)sfeer ook nog eens deels aan lasten

verlichting besteed. Ook dit was in afWijking van wat het trendmatige begro

tingsbeleid voorschrijft. 

Als Paars een 'echt' trendmatig begrotingsbeleid had gevoerd, zouden dl' over

heidsfinanciën er nu heel wat minder beroerd voor hebben gestaan. lil'! moet 

dus duidelijk zijn dat Paars eigenlijk helemaal geen trendmatig begrotingsbl'leid 

heeft gevoerd. Zij hebben zich laten leiden door het feitelijke fïnancieringste

kort; en dat betekende, door de heersende hoogconjunctuur, dat er vel'! ml'l'r is 

uitgegeven en/ofveel minder belasting is geheven dan trendmatig had gemogen. 

Omdat daardoor het financieringstekort volkomen uit het lood is gl'l'aakt. is het 

onverantwoord het financieringstekort nog verder op te rekken. zoals BEK wil

len. In de (eerste en enige) Miljoenennota van Balkenende I wordt daar l'en heel 

beeldend plaatje van gegeven (op blz. 32) dat vooral ook duidelijk maakt wl'lke 

'puinhoop' hier door Paars is achter gelaten: als het beleid van paars onverkort 

zou zijn voortgezet, zou het financieringstekort en daarmee dl' staatsschuld op 

termijn weer onbeperkt gaan stijgen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat dl' 

staatsschuld onfinancierbaar word t. 

Dat het begrotingsbeleid van Paars in het geheel niet spoorde met 11l't trendma

tige begrotingsbeleid, maar toeliet dat het financieringstekort op middellange 

termijn uit de hand zou gaan lopen, wordt door BEK totaal niet onderkend. 

Eijffinger met name vindt dat er niets op tegen is het fin~lI1cieringstekort tijde

lijk te verhogen tot een heel procent om zo "de automatische stabilisatoren te 

laten werken in de tekortzone". Automatische stabilisatoren kunnenechtl'l' 

alleen werken als je op het goede pad voor het financieringstekort zit. Het CPB 

'Uitstel van de (toen nog met Lans Bovenberg) heeft een aantal jaren geleden berekend dat. als 

reductie van het de overheid zonder al te veel budgettaire problemen de 21e eeuw wil doorkolllen. 

financieringstekort op de korte termijn (met het oog op de te verwachten vergrijzing) l'en overschot 

tot een onbepaalde van zo'n 2% gerealiseerd zou moeten worden. Daar zitten we, vooral door dl' onlw-

datum kan alleen kommerdheid van Paars, wel erg veel boven. Als Paars zijn verantwoordelijkheid 

maar betekenen had genomen en het goede 'structurele' financieringstekort had gekozen, had er 

dat het op die nu een financieringsoverschot van minstens 1 % moeten zijn en had dit Idel11is-

onbepaalde datum sionaire) kabinet niet met bezuinigingen (enlof lastenverzwaringen) hoeven te 

moeilijl<er, zo niet beginnen. Uitstel van de reductie van het financieringstekort tot l'en onbep;lalde 

onmogelijl<, wordt datum kan alleen maar betekenen dat het op die onbepaalde datum llloeilijker. 

het financieringste- ZO niet onmogelijk, wordt het financieringstekort nog op een politiek aanvaard-

kort nog in het bare manier in het gareel te krijgen. De lasten die uit het hogere financieringste-

gareel te krijgen' kort vloeien en de budgettaire gevolgen van de vergrijzing komen dan gl'lwl'l 

• 
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voor rekening van de toekomstige belastingbetalers. Ik kan het voorgenomen 

begrotingsbeleid van Balkenende I dan ook niet anders zien dan als een poging 

om het tekort weer op een structureel aanvaardbaar niveau te krijgen, zodat het 

begrotingsbeleid op iets langere termijn weer houdbaar wordt. De kosten daar

van op korte termijn hoef ik niet te benadrukken (dat doen BEK al), maar aan de 

batenkant zie ik de solidariteit met onze eigen kinderen en kleinkinderen, die 

uit zo'n beleid spreekt. Voor mij wegen hier de baten meer de lasten. 

De ene generatie tegen de andere? 

Het voorgaande roept wel een fundamentele vraag op. Het verlagen van de over

heidsschuld betekent dat we met zijn allen meer gaan sparen: de macro-econo

mische besparingen nemen toe. Op korte termijn heeft dat een recessief effect. 

Op langere termijn is het echter ook niet duidelijk of toename van de besparin

gen het gewenste recept is. Door de vergrijzing in bijna de gehele westerse wereld 

zal er naar verwachting op termijn minder vraag zijn naar risicodragende inves

teringen, maar meer vraag naar arbeidsintensieve diensten. Besparingen die zijn 

omgezet in risicodragend vermogen zullen in dat geval een veel lager rendement 

blijken te hebben dan eerst werd gedacht. Als we er dan ook nog eens rekening 

mee houden dat onze aanvullende pensioenfondsen door de Pensioen- en 

Verzekeringskamer worden opgeroepen hun vermogens f1ink te verhogen (waar

door dus ook de macro-economische besparingen toenemen), lijkt een beleid om 

de staatsschuld af te lossen extra onproductief. Hebben BEK dus toch gelijk? Ik 

denk het niet. Ten eerste, een grotere inspanning om de schuld af te lossen, zoals 

het kabinet Balkenende I aankondigde, zal komende generaties deels vrijwaren 

van de oplopende kosten van de vergrijzing. Vanuit een financieringsoverschot 

zal het eenvoudiger zijn om in de toekomst de kosten van vergrijzing met schuld 

in plaats van met belastingen te financieren. De winst van deze extra besparin

gen zit hem dus niet in de besparingen op de renteafdrachten op de overheids

schuld, maar op de beheersing van de belastingdruk die dat in de toekomst 

mogelijk maakt. 

Als, daarentegen, via de pensioenfondsen meer gespaard wordt, is dat gericht op 

het verwerven van een rendement op vermogen, en daarmee het veiligstellen 

van toekomstige pensioeninkomens. De recente ontwikkeling van de vermogens 

in de pensioenfondsen, en de paniek die dat kennelijk bij de Pensioen- en 

Verzekeringskamer heeft opgewekt, duidt echter op een fundamentele zwakte in 

de financiering van de oudedagsvoorzieningen. Dat vinden BEK niet. Koedijk, 

bijvoorbeeld, zegt dat je het Nederlandse systeem op de lange termijn, bijvoor

beeld 30 tot 35 jaar, moet beoordelen. Op die termijn is het systeem van kapitaal

dekking "geweldig". Laat ik, om te beginnen, ook beklemtonen dat het een groot 

goed is dat Nederland een groot deel van zijn pensioenen financiert met kapi

taaldekking. Het probleem van ons pensioenstelsel zit hem daar ook niet in, 



CDVI NR 11/12IDECEMBER 2002 

maar met name in het feit dat bijna alle regelingen leiden tot herverdeling tus

sen generaties binnen pensioenfondsen. Dat komt omdat pensioenen uitgekeerd 

worden volgens het eindloonstelsel. Dat wil in feite niets anders zeggen dan dat 

de premiebetalers een pensioeninkomen in het vooruitzicht wordt gesteld dat 

onafhankelijk is van de premies die men betaald heeft. Dit schept een grote on

zekerheid voor een pensioenfonds over de omvang van het vermogen dat aange

houden moet worden en maakt de pensioenclaims ook nog eens extra loonge

voelig doordat CAO-loonstijgingen ook een toename van het pensioenvermogen 

noodzakelijk maakt voor de bijna gepensioneerden. De beurskrach maakt duide

lijk dat de pensioenpremies de afgelopen jaren te laag zijn geweest (ook overi

gens door toedoen van de overheid), waardoor er hele cohorten van (bijnal gepen

sioneerden zijn, die in feite gesubsidieerd moeten worden door jongere cohorten 

premiebetalers. Pensioenregelingen vragen dus een solidariteitsbijdrage van jon

gere premiebetalers in de vorm van hogere pensioenpremies. Of dat succesvol 

zal zijn, in een krapper wordende arbeidsmarkt, is zeer de vraag. Vakbonden zuI

len pogen hogere premies af te wentelen in hogere lonen. Loonstijgingen. en 

daardoor verder afnemend reëel rendement op belegd vermogen. maken de pro

blemen van de pensioenfondsen alleen maar groter, totdat de opgebouwde pen

sioenrechten niet meer gegarandeerd kunnen worden. Op dat moment zijn pen

sioenfondsen feitelijk failliet. Zover moeten we het niet willen laten komen. Er 

zullen nu maatregelen genomen moeten worden. Het stelsel is, in tegenstelling 

tot wat BEK beweren, niet erg flexibel wat dat betreft. Een belangrijke reden 

daarvoor is dat, uiteraard, bij pensioenregelingen veel belangen zijn betrokken. 

Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren als gepensioneerden een grotere invloed in 

pensioenfondsen gaan krijgen, zoals Koedijk bepleit? Ik verwacht niet dat dat dl' 

flexibiliteit in neerwaartse richting zal vergroten. Eerder verwacht ik een toena

me van de neiging om de rekening van ongedekte pensioenen bij toekomstige 

premiebetalers te leggen. 

Herverdeling door (semi)privaatrechtelijke organisaties, zoals pensioenfondsen 

in feite zijn, is een hachelijke onderneming, omdat deze herverdeling ontlopen 

kan worden. Dat is wat we natuurlijk ook hebben geleerd van de ervaringen van 

ziektekostenverzekeringen. Waarom passen we deze lessen niet toe? Net als bij 

de ziektekostenverzekeringen zouden we de dubbelslag kunnen maken door dl' 

regeling te nationaliseren (waardoor de impliciete herverdeling niet meer mak

kelijk kan worden ontlopen), maar de uitvoering door de markt te laten regelen, 

waardoor uitvoerders (dat kunnen pensioenfondsen zijn, maar net zo goed verze

keraars ofbanken) een prikkel hebben om het zo goed mogelijk te doen. In zo'n 

nieuw stelsel moet de mate van herverdeling tussen (of binnen) generaties overi

gens wel beperkt blijven. Daar hebben we immers dl' AOW al voor. Aanvullende 

pensioenen moeten, veel meer dan nu, gebaseerd zijn op wat dl' premiebetalers 

hebben ingebracht. Om al te grote schommelingen in pensioeninkomens te voor

komen, zou de overheid een minimum en maximum rendement op ingelegde 

. 
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premies moeten garanderen. Zo'n plan vraagt natuurlijk meer dan "regie" van 

de overheid, waar BEK voor pleiten. Het vraagt om een totale omslag in het den

ken over pensioeninkomens. Het ligt niet erg voor de hand dat deze omslag op 

korte termijn gemaakt zal en kan worden. Wat dan minimaal noodzakelijk is, 

om een overmatige herverdeling in onze aanvullende pensioenen te voorkomen, 

is een snelle verplichte overgang naar een middelloonstelsel, waar Koedijk ook 

voor pleit. 

~ Waarom is het 

~ wenselijk dat, zeg. Als we daarentegen het stelsel intact laten (dus met een toekenning van een am-

: de 45-jarigen van bitieus en niet bij voorbaat gedekt pensioeninkomen op basis van het eindloon-

2020 hoge pensioen- stelsel), kan het gevolg zijn dat de komende 20 tot 30 jaar de werkenden bijzon

premies betalen, en der veel premies zullen moeten betalen voor de pensioenen van hun gepensio

ool{ nog eens hoge neerde collega's. Als de aanbevelingen van BEK om het financieringstekort op te 

belastingen moeten rekken ook nog eens worden overgenomen, zullen diezelfde jongere werkenden 

betalen, omdat een ook nog eens extra veel belasting moeten gaan betalen voor de door vergrijzing 

kabinet- inmiddels peperdure overheidsvoorzieningen. Waarom is het wenselijk dat, zeg, 

Ball{enende Il het de 45-jarigen van 2020 hoge pensioenpremies betalen en ook nog eens hoge belas-

tekort in 2002-2006 ting moeten betalen, omdat een kabinet-Balkenende II het tekort in 2002-2006 

niet heeft terug niet heeft terug gebracht? Het is moeilijk te rechtvaardigen, waarom de huidige 

gebracht?' babyboomgeneratie, die het tij economisch al zo mee heeft gehad, wat dit betreft, 

ontzien moet worden bij het herstel van de overheidsfinanciën, en later, tijdens 

hun pensioenperiode, door huidige en toekomstige jongeren ook nog eens extra 

ondersteund moet worden. Maar, ik denk wel, dat het overnemen van de 'onge

vraagde beleidsadviezen' van mijn collega's daartoe zou kunnen leiden. 

Prot: dr. H.AA. Verban is Hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit 

van Tilburg 
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1. Prof. dr. HAA. Verbon: 'CPB-rekenmodellen verwijtbaar ondeugdelijk', in 
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verwijten aan CPB onterecht', in CDV 9/10/1998, p. 406-410 en prof dr. 

H.A.A.Verbon: 'CPB onderschat beperkingen eigen modellen', in: C!)\' 

9/10/1998, p. 411-413. 

2. Thijs Jansen: 'CDV in gesprek met CDA-economen', in: ChristclI-[)c1IJ()(nlti,clll' 

Verkenningen 10/2002, p. 3-13. 

3. Onder andere: 'CDA-kritiek op kabinet Balkenende', in .~RC l/allJl'hblad 2!l-lO· 

2002;'Strategisch Akkoord blijkt vervluchtigd', in: NRC l/allJl'lsblaJ, 29-10-

2002; Hans Wansink: 'Hoe houdbaar is het Strategisch Akkoord')', in dl' 
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Amerikaanse lessen 

Twee jaar geleden zaten we midden in de nasleep 

van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vele 

commentatoren, deskundigen en Amerika-watchers 

informeerden ons over de situatie. Pluspunt van de 

hele exercitie was dat echt iedere stem bleek te tel

len. Kritiek was er eveneens. Op de soap, op de verou

derde stembiljetten en op de Amerikaanse politiek 

in het algemeen. Nu staan we in Nederland weer 

voor verkiezingen. Hebben wij het hier allemaal zo 

goed voor elkaar? Onderstaand volgen vijflessen uit 

de Amerikaanse politiek. 

Allereerst het presidentschap. In de Verenigde Staten 

mag iemand maximaal twee termijnen president 

zijn. Dat lijkt rigide, maar heeft voordelen. Voor het 

land is het een verademing om na in ieder geval acht 

jaar vers bloed op het hoogste echelon te hebben. Het 

voorkomt vastgeroeste machtsstructuren. Voor de 

politieke partij, dat ze niet te afhankelijk wordt van 

één politicus. Voor de persoon in kwestie is het goed 

dat er een objectieve reden is om te stoppen. We her

inneren ons allemaal de verlammende greep waarin 

Lubbers en het CDA elkaar vasthielden en het drama

Kohl in Duitsland. Het meest recente voorbeeld is 

premier Kok, die een jaar lang mocht denlcen ofhij 

zou blijven of niet en vervolgens ook nog z'n eigen 

opvolger aanwees. Ongezond voor land, partij en per

soon. 

NWil10J 

waardoor te weinig gebruik gemaakt wordt van 

elkaars kennis en ervaring. 

Op de vierde plaats de kiesmannen. In Nederland 

wordt vaak laatdunkend gesproken over het feno

meen van het kiesmannensysteem. In de Verenigde 

Staten geldt inderdaad niet het proportioneel kies

systeem, maar een soort van districtenstelsel, waar

bij de 'winner takes it all' geldt. Dat betekent overi

gens ook dat iedere staat, hoe ldein ook, invloed 

heeft en dat de uitslag niet enlcel wordt bepaald 

door grote staten als Californië en Texas. Hierdoor 

worden kandidaten gedwongen buiten grote steden 

als New York en Chicago campagne te voeren. 

Kandidaten en politici dienen in de Verenigde Staten 

meer aandacht te tonen voor de verschillende staten 

w 
o 
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Op de tweede plaats het fenomeen voorverkiezingen. 

Wij doen er altijd wat meewarig over, omdat die 

Amerikanen zo ongeveer twee jaar voor de verkiezin

gen al weer beginnen. Het goede van de primaries is 

dat iedereen zich kan melden en dat kandidaten 

niet van bovenaf geparachuteerd worden. Het is een 

echte strijd. In iedere sportzaal, in ieder dorp, in 

iedere staat worden politici gedwongen helder hun 

standpunten naar voren te brengen en mensen voor 

zich te winnen. Uiteindelijk komt er per partij een 

kandidaat naar voren, die vervolgens de degens 

kruist met de tegenstander van de andere partij, en 

weer het hele land moet afreizen om zich te presen

teren en te bewijzen. Een partij als het CDA zou zich 

als partij van de regio's perfect lenen voor dit sys

teem. De partij zou anderhalf jaar voor de verkiezin

gen primaries moeten organiseren in iedere provin

cie. Iedereen kan meedoen. Je hebt een enorme 

media-aandacht, zeker ook lokaal (lokale TV-zenders 

en kranten). Bovendien worden kandidaten steeds 

gedwongen zich goed te presenteren en niet alleen 

Haagse, maar eveneens regionale issues te kennen en 

te bespreken. De primaries zouden moeten eindigen 

in een tweestrijd en vervolgens kiezen de leden de 

lijsttrekl<er. 

Een derde plus uit de Amerikaanse politiek is dat er 

meer 'grensverkeer' is tussen politiek, wetenschap, 

ambtenarij, niet-gouvernementele organisaties en 

bedrijfsleven. Waar in Nederland sprake is van aller

lei 'zuilen': mensen kiezen voor wetenschap of 

bedrijfsleven of ambtenarij of de politiek, switchen 

mensen in de Verenigde Staten veel vaker. In 

Nederland ldjken de zuilen angstig naar elkaar, 

dan Nederlandse politici ooit doen voor de verschil

lende provincies. Nederland bepleit binnen de 

Europese Unie steeds dat ook de kleinere landen 

invloed hebben en de grote drie niet alles zelfstan

dig beslissen. 

In de Verenigde Staten, tot slot als vijfde leerpunt, 

doet men, in tegenstelling tot in Nederland, minder 

krampachtig over (kandidaat)-politici die van buiten 

het Washingtonj Haagse wereldje komen. In de 

Verenigde Staten hoef je niet eerst ruime parlemen

taire of Washington-ervaring te hebben, voordat je 

überhaupt de brutaliteit hebt of mag hebben omje te 

kandideren voor de hoogste posities. In de Verenigde 

Staten is de hele samenleving van belang. Recente 

presidenten als Carter, Reagan, Clinton en Bush jr. 

waren niet afkomstig uit de nationale politiek. In 

Nederland benje als niet-Haagse politicus van twee

de garnituur, een soort stagiair. Deze houding sluit 

de ogen voor relevante issues en signalen, die van 

buiten 'Den Haag' komen. 

Is de Amerikaanse politiek nu perfect? Zeker niet. 

Maar vaak geven we af op de overzeese politici, die 

oppervlakldg zijn en minder een legitimatie zouden 

hebben van de kiezers. Echter, misschien zouden we 

in Nederland en Europa ook nog eens iets kunnen 

leren van de Verenigde Staten. Bovenstaande 

Amerikaanse lessen zijn te laat voor de aanstaande 

verkiezingen, maar verduidelijken wellicht de zwak

ke punten in ons land, die ook de komende maan

den weer naar voren zullen komen. 

W 
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Het nieuwe zorgstelsel vanuit 

Europees-rechtelijk perspectief 
A.P. den Exter 

Het zwaard van Damocles van de Europese regelgeving hangt nog steeds 

boven de Nederlandse gezondheidszorg. In dit tijdschrift is daarover al eerder 

geschreven.l Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen te melden. Nu de politiek 

serieus het Nederlandse zorgstelsel op de schop gaat nemen en het nadruld<e

lijk de bedoeling is vraagsturing en meer concurrentie te introduceren, moet 

er bijzonder serieus rekening gehouden worden met de Europese regelgeving. 

Voor we het weten wordt de gezondheidszorg namelijk tot 'een economische 

activiteit' verldaard en dan zal Nederland gedwongen worden grensoverschrij

dend vrij verkeer van diensten, goederen en personen toe te staan, en toepas

sing van de mededingingsregelgeving moeten toelaten. Dat kan een bedrei

ging opleveren voor allerlei solidariteitsarrangementen - met vanzelfsprekend 

een nationaal karakter - die ook beoogd zijn binnen het nieuwe zorgstelsel. 

Den Exter concludeert onder andere dat het voornemen om de uitvoering van 

de basisverzekering over te laten aan particuliere ziektekostenverzekeraars 

Europees-rechtelijk problematisch is. Den Exter geeft op meerdere punten een 

taxatie waar de Europese risico's voor het nieuwe zorgstelselliggen. 

Aangezien er nog steeds geen duidelijk uitgekristalliseerd Europees gezond

heidszorgbeleid is, doet Den Exter zijn taxaties op basis van recente arresten 

van het Europese Hof. Om meer duidelijkheid te krijgen, roept hij het nieuwe 

kabinet op ambitie te tonen op het terrein van de gezondheidszorg bij het 

komend voorzitterschap in 2004. Afspraken over een Europees gezondheids

zorgbeleid in een Verdrag van Rotterdam? 

De regeringspartijen kondigden in het Strategisch Akkoord een algemene 

ziektekostenverzekering aan, de zogenaamde verplichte basisverzekering.
2 

Sinds 

de val van het kabinet-Balkenende ligt dit voorstel voorlopig (?) in de ijskast. 

Niettemin verdient het idee van een verplichte basisverzekering wel nader 

onderzoek, aangezien het niet ondenkbaar is dat een volgend kabinet een derge

lijk voorstel overneemt. 

Dit voorstel is gebaseerd op de eerder verschenen kabinetsnota 'Vraag aan bod,3, 

waarin een soortgelijke vernieuwing van het zorgstelsel werd voorgesteld. 

Verdragrechtelijk roept de stelselvernieuwing de nodige vragen op. In relatie tot 

het Verdrag betreffende Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) is 

elders is de voorgenomen introductie van eigen betalingen aan de orde gesteld: 

Europeesrechtelijk is het de vraag of de mogelijke stelselvernieuwing past binnen 

de Europese regelgeving. Dat onderwerp stel ik in dit artikel aan de orde. 
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Cruciaal daarbij is de vraag of het Europees gemeenschapsrecht wel voldoende 

ruimte laat voor een verplichte privaatrechtelijke uitvoering van de zol!.,rverzeke

ring.
5 

Daarnaast zal de stelselvernieuwing tevens rekening moeten houden Illet 

recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie omtrent zorginkoop owr 

de grens. De vraag die zich hier voordoet, betreft die naar de invloed van 11l't 

gemeenschapsrecht op het Nederlandse zorgstelsel waarin geneeskundige hulp 

via overeenkomsten met beroepsbeoefenaren en zorginstellingen wordt wrstrekt. 

In deze bijdrage wordt getracht een antwoord te vinden op deze voor l'en nieuw 

zorgstelsel relevante vragen. 

Het nieuwe zorgstelsel en het gemeenschapsrecht 

Europeesrechtelijk roept vooral de uitvoering van de nieuwe ZOI1.,rverzekering dl' 

nodige vragen op. Volgens het strategisch akkoord is het huidige zorgwrzeke

ringsstelsel niet geschikt om de voorgestelde wijzigingen op adequate wijze uit 

te voeren. Derhalve wordt gekozen voor een verplichte algemene wrzekering. 

naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)." 

Samengevat geldt deze verplichte verzekering voor iedereen en wordt wrzorgd 

door private uitvoerders (al dan niet met winstoogmerk) die een standaardpakket 

van noodzakelijke zorg aanbieden dat qua dekking vrijwel vergelIjkbaar is met 

het huidige ziekenfondspakket. De invulling van de noodzakelIjke zorg wordt 

getoetst aan criteria zoals de werkzaamheid, doelmatigheid en noodzaak van 

collectieve financiering. Tevens geldt er voor verzekeraars een acceptatieplicht 

voor het standaardpakket met een verbod op premiedifferentiatie naar gezond

heid ofleeftijd, in samenhang met een systeem van verplichte risicowrewning. 

Ten slotte moet een systeem van nominale premies, variërend per wrzekeraar. 

de onderlinge concurrentie tussen verzekeraars versterken, 

De Europese schadeverzekeringsrichtlijn 

De vraag is hoe een dergelijk voornemen met betrekking tot het wrzekeringsstl'l

sel zich verhoudt met het Europese gemeenschapsrecht, in het bijzondn (IL

'derde schadeverzekeringsrichtlijn' . Meer specifiek luidt de vraag of dl' uitvoering 

van een sociale ziektekostenverzekering overgelaten kan worden aan privaat

rechtelijke zorgverzekeraars, met name zij die werken met een winstoogIlll'rk. 

Ondergetekende is van mening dat wanneer gekozen wordt voor de uitvoering 

door particuliere ziektekostenverzekeraars (dus met winstoogmerk) het wrZl'kl'

ringsstelsel onder artikel 2 van de derde schadeverzekeringsrichtlijn valt, n1l't alk 

consequenties van dien_ Deze stellingname wordt gebaseerd op een eerdere uit

spraak van het Europese Hof in de Europese Commissie versus Belgie.' In dit 

arrest werd de Belgische overheid verweten dat de nationale wetgeving inzake de 

controle van verzekeringsondernemingen, niet in overeenstemming was met dL' 

Europese schaderichtlijn 92/49.' België was onder andere van mening dat dL' 

schaderichtlijnen niet van toepassing zijn op wettelijk sociale zekerheidsstl'lsl'ls 
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(in casu arbeidsongevallenverzekering).lO Het Hof ging hierin niet mee, en oor

deelde dat het enkele feit dat een lidstaat een verzekering opneemt in zijn ver

plichte sociale zekerheidsstelsel niet doorslaggevend is voor het niet vallen 

onder de werkingssfeer van deze richtlijn. Volgens het Hofwas voor de werkings

sfeer van belang het feit 'of verzekeringen die in het kader van een wettelijk stel

sel van sociale zekerheid door verzekeringsondernemingen voor eigen risico wor

den uitgeoefend'." Dit laatste werd niet door de Belgische regering betwist, met 

als consequentie dat de derde richtlijn van toepassing is. 

Een dergelijke uitleg van artikel 2 van de richtlijn is tevens van belang voor het 

sociale ziektekostenverzekeringsstelsel. Dit betekent dat wanneer de uitvoering 

van de basisverzekering overgelaten wordt aanfor-profit-verzekeraars, die voor 

eigen risico werken, zij derhalve onder de schaderichtlijn vallen. De richtlijn stelt 

verschillende voorwaarden aan de toelating tot het verzekeringsbedrijf, waaronder 

eisen met betrekking tot de vergunning, het financieel toezicht en het verbod op 

nevenactiviteiten. 

Wel bevat artikel 54 van de richtlijn een uitzondering voor stelsels die 'de door 

het wettelijk stelsel van sociale zekerheid geboden dekking geheel of gedeeltelijk 

kunnen vervangen'. In Nederland moet men hierbij denken aan de zogenaamde 

standaardverzekering, zoals omschreven in de Wet op de Toegang tot 

Ziektekostenverzekeringen (WTZ 1998).12 Deze wet geeft de overheid de mogelijk

heid in te grijpen in particuliere verzekeringsovereenkomsten, namelijk door 

particuliere verzekeraars te verplichten een verzekeringsovereenkomst te sluiten 

met personen die daarvoor in aanmerking komen (de zogenoemde standaardver

zekering, artikel 3 WTZ 1998). Maar het is de vraag of een dergelijke verplichting, 

die mede ten grondslag ligt aan het voorstel voor een nieuwe zorgverzekering, 

Europees-rechtelijk wel door de beugel kan. In een eerder verschenen rapport 

kwalificeert de interdepartementale commissie Europees recht (leER) deze con

structie als "juridisch risicovol".iJ Dit vanwege het feit dat er in het voorgenomen 

stelsel geen sociaal zekerheidsstelsel is dat als referentiekader kan dienen. 

Hoewel een extensieve interpretatie van artikel 54 wellicht meer ruimte laat voor 

deze privaatrechtelijke uitzonderingssituatie, is het zeer de vraag of het Europese 

Hof akkoord zal gaan met een dergelijke uitleg. 

Het mededingingsrecht 

Hoewel de schaderichtlijn niet van toepassing is op sociale ziektekostenverzeke

ringen in het kader van de coördinatieverordening 1408/71 (artikel 2 richtlijn), is 

daarmee niet gezegd dat sociale ziektekostenverzekeraars ook buiten de reikwijdte 

van het gemeenschapsrecht vallen. Weliswaar staat de exclusieve competentie 

van lidstaten voor het invullen van het sociale zekerheidsstelsel niet ter discus

sie,'4 maar niettemin behoren zij bij de uitoefening van deze bevoegdheid het 

gemeenschapsrecht te eerbiedigen.'" Afgezien van de recente ontwikkelingen 

met betrekking tot het vrij verkeer van verzekerden en vergoeding van gemaakte 
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ziektekosten over de grens, waarover later meer, is het vooral de invoering van 

marktwerking in de uitvoering van sociale ziektekostenverzekeringen, waardoor 

sociale zekerheidsstelsels in toenemende mate onderhevig zijn aan het commu

nautaire recht, in het bijzonder het mededingingsrecht. 

Ofhet Europese mededingingsrecht van toepassing is, wordt bepaald door het 

ondernemingsbegrip (artikel 81) van het Verdrag, Volgens vaste rechtspraak van 

het Hof omvat het begrip onderneming in de context van het mededingingsrecht 

elke eenheid die een 'economische activiteit' uitoefent. ongeacht de rechtsvorm 

van die eenheid en de wijze waarop zij wordt gefinancierd." 

Wat betekent dit voor ziekenfondsen? Van oorsprong werken ziekenfondsen mee 

aan het beheer van de openbare dienst van de sociale zekerheid, en vervullen 

een taak van zuiver sociale aard. Hun werkzaamheid berust immers op het begin

sel van nationale solidariteit en mist ieder winstoogmerk. Voorts is hl'! beheer 

van de regelingen bij wet opgedragen en worden de taken gefinancierd door bij

dragen die evenredig zijn aan de hoogte van het inkomen, terwijl de uitkeringen 

voor alle verzekerden gelijk zijn. Vooralsnog konden sociale verzekeraars op geen 

enkele wijze de hoogte van de premies, het gebruik van de fondsen of de vaststel

ling van het niveau van de prestaties beïnvloeden. Hieruit volgt, dat dil' werk

zaamheid geen 'economische activiteit' is en dat de ermee belaste organen geen 

ondernemingen zijn in de zin van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, aldus 

het Hof in het arrest Poueet en Piste." 

Dergelijke uitgangspunten zijn nog steeds relevant, al zijn de omstandigheden 

waarin ziekenfondsen zich momenteel bevinden sterk veranderd. Na het afschaF 

fen van de contracteerplicht van ziekenfondsen met individuele hulpverleners, 

de keuzevrijheid van verzekerden tussen landelijk opererende Iconcurrerendel 

zorgverzekeraars, alsmede de invoering van nominale premies en risicodragende 

zorgverzekeraars, is er in toenemende mate sprake van een 'economische activi

teit', hetgeen ertoe kan leiden dat het Europees mededingingsrecht van toepas

sing wordt geacht op de uitvoering van het verzekeren door sociale zorgverzeke

raars_IR Beperkende maatregelen van lidstaten zijn daarmee in beginsel onver

enigbaar. 

Artikel 49 EG-Verdrag: vrij verkeer van diensten 

Naast mededingingsrechtelijke consequenties kan de introductie van concurre

rende zorgverzekeraars tevens gevolgen hebben voor de status van hl't sociale 

zekerheidsstelsel. Stelde het Hof in Poueet en Piste eerder al het sociale doelen dl' 

wettelijke inkadering van een stelsel gebaseerd op solidariteit centraal. in Gllrcill 

werkt het Hof het solidariteitsvereiste nader uit door te stellen dat 'enkel door 

verplichte aansluiting, de toepassing van dit beginsel en het financiële eVl'nwicht 

van de sociale zekerheidsstelsels gewaarborgd zijn'.I" Op basis van beide uitspra

ken kan geconcludeerd worden dat de wettelijke inkadering en het solidariteib

vereiste (verplichte aansluiting) bepalend zijn voor de status van het stelsel van 

35 

« 



'Wanneer de ver

houding nominale

inkomensafhanke

lijke premie door-

sociale zekerheid. Echter, wanneer uitvoeringsorganen van sociale zekerheid in 

concurrentie treden, dan worden de uitvoeringsorganen als onderneming aange

merkt en daarmee wordt de status van het stelsel als stelsel van sociale zekerheid 

twijfelachtig, aldus Steyger.'" Een dergelijk vergaande conclusie baseert zij op 

jurisprudentie van het Europese hof, betrekking hebbend op pensioenfondsen." 

De vraag is wat dit nu betekent voor een algemene basisverzekering. Welnu, het 

vereiste van de wettelijke inkadering via de ZFW, naast de AWBZ, zal zeker geen 

problemen opleveren. Wat betreft de uitvoering van de verplichte (privaatrechte

lijke) verzekering is al eerder opgemerkt dat een dergelijke constructie "juridisch 

risicovol is". Daarnaast zal ook in de nieuwe basisverzekering het solidariteits

principe als leidend beginsel gelden. Ondanks deze uitgangspunten kunnen wel 

enige vraagtekens gesteld worden bij de uitwerking van het huidige voorstel. 

Bijvoorbeeld, hoe verhoudt zich de invoering van een nominale premie tot de 

eerder gestelde eis van bijdragen evenredig aan de hoogte van het inkomen, ter

wijl de uitkeringen voor alle verzekerden gelijk zijn (kapitalisatie versus omslag

beginsel)?" Deze vraag lijkt gerechtvaardigd gezien een eerdere uitspraak van 

het Hof met betrekking tot een orgaan zonder winstoogmerk, dat belast is met 

het beheer van een aanvullende ouderdomsverzekering, en dat met inachtneming 

van de door bevoegde autoriteiten vastgestelde bepalingen, werkt volgens het 

kapitalisatiebeginsel. Dit betekent dat de uitkeringen, waarop het recht geeft, 

enkel afhangen van het bedrag van de bijdragen die de rechthebbenden hebben 

betaald en de opbrengsten van het betreffende orgaan. Het betreffende orgaan 

oefent dus een 'economische activiteit' uit en concurreert daarbij met levensver

zekeringsmaatschappijen. 

slaat naar het De solidariteitsaspecten die het stelsel vertoonde, waren volgens het Hof in 

nominale deel, dan Fédération Française onvoldoende om de kwalificatie 'economische activiteit' teniet 

komt de solidari- te doen." Onduidelijk is of dit ook geldt voor een verplicht stelsel van sociale 

teit in gevaar en ziektekostenverzekeringen, dat gefinancierd wordt door nominale premies (kapi-

daarmee de status talisatiebeginsel) en waarvan de hoogte per verzekeraar kan verschillen (concur-

van het stelsel. Dit rentie). Steyger huldigt het standpunt dat een nominale premie op zichzelf niet 

ondanks de sugges- onverenigbaar is met een stelsel van sociale verzekeringen." Echter, wanneer de 

tie van compensa- verhouding nominale-inkomensafhankelijke premie doorslaat naar het nomina-

tiemaatregelen ter Ie deel. dan komt de solidariteit wel in gevaar en daarmee de status van het stel-

voorkoming van sel. Vooralsnog is onbekend hoe het Hof hieromtrent zou oordelen, maar een 

een onaanvaard- zelfde uitspraak als in Fédération Française is niet helemaal uitgesloten. Dit on-

baar hoge belasting danks de suggestie van eventuele compensatiemaatregelen ter voorkoming van 

van de individuele een onaanvaardbaar hoge belasting van de individuele huishoudens." 

huishoudens' Een tweede vraag betreft de acceptatieplicht van verzekerden. In 'Vraag aan bod' 

werd al eerder geconcludeerd dat een acceptatieplicht voor een basispakket een 

deugdelijk middel is om selectie van personen met een verhoogd gezondheidsri

sico te voorkomen. Daarmee wordt de toegankelijkheid van het voorgenomen 

stelsel gewaarborgd.'· Niettemin belemmert de acceptatieplicht buitenlandse 
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zorgverzekeraars de toegang tot de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. Immers. 

het verplicht (buitenlandse) verzekeraars bepaalde categorieën verzekerden een 

bepaald basispakket aan te bieden, welke personen zij uit bedrijfseconomische 

overwegingen wellicht niet had willen verzekeren. Een dergelijke maatregel werkt 

handelsbelemmerend en komt daarmee in strijd met het gemeenschapsrecht. 

Maar naar alle waarschijnlijkheid wordt deze maatregel gerechtvaardigd met 

een beroep op het 'algemeen belang', in het bijzonder het waarborgen van een 

evenwichtig en toegankelijk aanbod van gezondheidszorgvoorzieningen.'

Niettemin moet rekening worden gehouden met het 'evenredigheidsbeginsel'. 

Mocht blijken dat er een Europees-rechtelijk minder ingrijpend en haalbaar 

equivalent voorhanden is met betrekking tot de toegankelijkheid van het stelsel. 

dan wordt een beroep op de 'algemeen belang-doctrine' problematisch en wordt 

de voorkeur gegeven aan een minder risicovol alternatief." 

De acceptatieplicht van verzekerden voor een basispakket is nauw verbonden 

met een verplichte risicoverevening. Verplichte deelname in een vereveningssys

teem is noodzakelijk wanneer er sprake is van een ongelijkmatige spreiding van 

goede en slechte risico's tussen verzekeraars onderling. Een dergelijk voornemen 

is vanuit het oogpunt van vrij verkeer van diensten delicaat, aangezien buiten

landse verzekeraars die op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt willen opeI'l'

ren, geconfronteerd worden met een beperkende maatregel. Immers, zonder 

deelname in het vereveningssysteem zijn zij uitgesloten van de sociale zil'ktl'kos

tenverzekeringsmarkt. Nochtans kan ook hier een inbreuk op artikel 49 Ec.;..Wrdrag 

worden gerechtvaardigd met een gemotiveerd beroep op het algemeen belang, 

vanuit de optiek van de bewaking van het financiële evenwicht van het stelseL'" 

Zorginkoop over de grens 

Ten slotte verdient in de aanloop naar een nieuw stelsel het wegnemen van 

belemmeringen voor inkoop van zorg in het buitenland de nodige aandacht. Na 

de spraakmakende arresten Decker en Kohll heeft het Europese Hof zich inmiddels 

ook uitgelaten over de invloed en het toepassingsbereik van het gemeenschaps

recht op het Nederlandse naturastelsel. In Smits/Peerbooms bevestigde het Hof een 

eerdere conclusie dat de organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten 

(Lc. ziekenhuis zorg) niet uitgesloten zijn van het gemeenschapsrecht, maar dat 

"dwingende redenen" kunnen worden aanvaard als rechtvaardiging voor belem

meringen van het vrij verrichten van medische diensten in het ziekenhuis. Een 

dergelijke "dwingende reden" vindt zijn grondslag in het garanderen van l'en 

toegankelijk en evenwichtig gepland aanbod van voorzieningen, alsmede het 

beheersen van de kosten en het zoveel mogelijk vermijden van iedere verspilling 

van financiële en technische middelen en personeel. Vanuit die twee perspectie

ven lijkt het vereiste, dat verzorging in een ziekenhuis in een andere lidstaat 

slechts door het nationale sociale zekerheidsstelsel wordt vergoed, indien daar

voor voorafgaand toestemming is verleend, in de visie van het Hof, zowel een 
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'Met het arrest 

SmitsjPeerbooms 

lijkt de vrees van 

lidstaten voor een 

ongeclausuleerd 

recht op grensover

schrijdende ziel<en

huiszorg groten

deels weggenomen' 

noodzakelijke als een redelijke maatregel. Wanneer verzekerden zich vrijelijk, 

zonder voorafgaande toestemming op de Europese ziekenhuismarkt, zouden 

kunnen bewegen voor het consumeren van niet-gecontracteerde ziekenhuiszorg, 

dan zou dat een evenwichtig en toegankelijk aanbod van ziekenhuisbehandeling 

dwarsbomen. 

Daarmee lijkt de vrees van lidstaten voor een ongeclausuleerd recht op grens

overschrijdende ziekenhuiszorg grotendeels weggenomen. Toestemming blijft 

dus de norm, mits de behandeling gebruikelijk is in de kring der beroepsgenoten 

én medisch noodzakelijk. Medische noodzaak voor een behandeling in het bui

tenland is afWezig wanneer bij een instelling, waarmee het ziekenfonds van de 

verzekerde een overeenkomst heeft gesloten, tijdig een identieke of voor de 

patiënt even doeltreffende behandeling kan worden verkregen. Indien dat niet 

het geval is, moet een ziekenfonds toestemming verlenen voor behandeling bij 

een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Een dergelijke situatie kan zich voordoen 

wanneer wachttijden medisch gezien niet verantwoord zijn, gelet op de gezond

heidstoestand van de patiënt en diens antecedenten. 

Niettemin kunnen verzekerden zonder voorafgaande toestemming wel een beroep 

doen op gecontracteerde zorginstellingen in het buitenland. Immers, op basis van 

de huidige Ziekenfondswet staat het ziekenfondsen vrij overeenkomsten te sluiten 

met ziekenhuizen buiten Nederland. Tal van experimenten in de grensstreek 

zijn hiervan een voorbeeld (Euregio Scheldemond, Maas-Rijn, etc.). Omgekeerd 

kunnen buitenlandse ziekenhuizen ook in aanmerking komen voor een contract 

met een Nederlands ziekenfonds, anders zou er sprake zijn van discriminatie 

naar nationaliteit. 

Een voorlopig laatste vraag betreft het toestemmingsvereiste voor ambulante, niet

zijnde intramurale zorg verleend in buitenlandse ziekenhuizen. Een antwoord op 

deze vraag wordt eind dit jaar verwacht in de zaak Müller-FauréjVan Riet.") Mogelijk 

dat het Hof zijn eerder ingezette lijn van "dwingende reden" handhaaft, maar dat 

is allerminst zeker. Inmiddels heeft advocaat-generaal Ruiz-]arabo overeenkomstig 

Smits/Peerbooms geconcludeerd dat voorafgaande toestemming voor niet-gecontrac

teerde ambulante hulp in natura wel gerechtvaardigd is.)) 

Ter complicatie: begin dit jaar oordeelde de rechtbank in Maastricht in een nogal 

obscuur vonnis dat "een dwingende reden" zich uitsluitend voordoet bij intra

murale (ziekenhuis) zorg." Dat een dergelijke redenering vergaande consequen

ties heeft voor het (Nederlandse) naturastelsellaat zich raden. Verzekeraar CZ 

heeft inmiddels hoger beroep ingesteld van dit vonnis bij de Centrale Raad van 

Beroep en het is te hopen dat dit College wel oog heeft voor de houdbaarheid 

van het stelsel van sociale ziektekostenverzekeringen en, aansluitend daarop de 

huidige lijn van het Europese hof aanhoudt. Mocht dat onverhoopt anders uitval

len, dan zal het nieuwe kabinet in Europees verband na moeten denken over de 

consequenties van grensoverschrijdende zorg uit het oogpunt van planning en 

financiering van voorzieningen. De suggestie om het toestemmingsvereiste in 
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alle naturastelseis los te laten is, om eerder genoemde redenen niet wenselijk. 

Bovendien zou een dergelijk voornemen catastrofaal uit kunnen pakken voor 

kandidaat-EU-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa met een stelsel van sociale 

ziektekostenverzekeringen in oprichting." 

Een vergaande vorm van coördinatie van sociale zekerheidsstelsels zonder het 

toestemmingsvereiste los te laten, is een minder ingrijpend alternatief. Een der

gelijke methode streeft naar het vereenvoudigen van de Europese regels betreffen

de grensoverschrijdende zorg door middel van het afstemmen van verzekerde 

aanspraken en tarieven, het opstellen van uniforme regels voor lange wachttij

den, grensstreken en kwaliteitsstandaarden voor medisch handelen en. niet 

onbelangrijk, afstemming met bestaande en nieuwe Europese volksgezondheids

programma's. 

Een dergelijke benadering plaatst grensoverschrijdende zorg in een breder per

spectief en is mogelijk de voorbode van een Europees gezondheidszorgbeleid. Een 

dergelijke aanpak lijkt in de toekomst onvermijdelijk, aangezien de diverse secto

ren van de gezondheidszorg in toenemende mate worden beheerst door het 

gemeenschapsrecht, in het bijzonder de interne marktbepalingen. Was die invloed 

tot voor kort beperkt tot geneesmiddelen en de wederzijdse erkenning van diplo

ma's, de invoering van marktwerking in de gezondheidszorg (vrije artsenkeus, 

concurrentie tussen zorgaanbieders en verzekeraars), en de toepassing van 

'De invloed van het Europese aanbestedings- en mededingingsregels maakt pijnlijk duidelijk dat de 

gemeenschapsrecht gezondheidszorg in toto onderhevig is aan het gemeenschapsrecht. Naar verwach-

op de gezondheids- ting zal in de nabije toekomst die invloed alleen maar toenemen onder invloed 

zorg zal in de van het nieuwe Europese grondrechtenhandvest. Daarin wordt voor het eerst een 

nabije toekomst politieke en mogelijk juridische grondslag gelegd voor een Europees gezond-

alleen maar toene- heidszorgbeleid, althans op het niveau van beginselen (solidariteit, recht op toe-

men door het nieu- gang tot zorg, non-discriminatie). Daarmee wordt de rol van de Europese Unie 

we Europese grond- op dit terrein expliciet erkend, hetgeen de weg plaveit voor een communautair 

rechtenhandvest' gezondheidszorgbeleid. 

Het laatste kabinetsvoornemen om belemmeringen weg te nemen voor de inkoop 

van zorg in het buitenland, zoals geformuleerd in het Strategisch Akkoord. zou 

dan ook in een bredere Europese context geplaatst moeten worden. Enige 

Europese ambitie op het terrein van de gezondheidszorg zou Nederland niet 

misstaan bij het komend voorzitterschap in 2004. Na "Maastricht" en 

"Amsterdam" is het de hoogste tijd voor een herkansing met het Verdrag van 

Rotterdam, gezondheidszorg incluis. 

Slotopmerkingen 

Het voornemen van een algemene basisverzekering kan niet los gezien worden 

van de Europees-rechtelijke context. Ondanks het subsidiariteitsbeginsel wordt 

duidelijk dat de vrije verkeersbepalingen en het mededingingsrecht van grote 

invloed kunnen zijn op de organisatie en financiering van nationale zorgstelsels. 
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'Europees-rechte-

lijl< is vooral het 

voorstel om de uit-

voering van de 

basisverzel<ering 

over te laten aan 

particuliere ziel<te-

lmstenverzekeraars 

problematisch' 

Daarnaast zijn de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht, waaronder 

het non-discriminatie- en het evenredigheidsbeginsel, van belang, wil een even

tuele inbreuk op communautaire uitgangspunten gerechtvaardigd zijn. 

Verschillende uitspraken van het Europese Hof benadrukken de relevantie van 

deze Europese basiswaarden op het terrein van de sociale zekerheid en daarmee 

wordt tot op zekere hoogte de beleidsvrijheid van lidstaten beperkt. Het spreekt 

dan ook voor zich dat een nieuw te ontwikkelen zorgstelsel rekening moet hou

den met mogelijke verdragrechtelijke consequenties, in het bijzonder daar waar 

het marktwerking in de gezondheidszorg betreft. 

Europeesrechtelijk is vooral het voorstel om de uitvoering van de basisverzeke

ring over te laten aan particuliere ziektekostenverzekeraars problematisch. 

Gezien de mogelijke risico's kan men zich afvragen of een nieuw kabinet er wel 

verstandig aan doet een dergelijk voornemen uit te voeren. Mocht men daaraan 

toch willen vasthouden, dan is het niet onverstandig hierover uitvoerig met de 

Europese Commissie van gedachten te wisselen. 

Meer duidelijkheid is er met betrekking tot het mededingingsrecht. Op grond 

van verschillende Europese en nationale uitspraken kan men concluderen dat de 

uitvoerders van de Ziekenfondswet in toenemende mate risicodragend zijn 

geworden, waardoor er sprake is van een 'economische activiteit'. Derhalve val

len deze ondernemingen onder het regime van het mededingingsrecht, hetgeen 

betekent dat handelsbelemmerende maatregelen in beginsel ongeoorloofd zijn. 

Wat betreft het thema grensoverschrijdende zorg is duidelijk geworden dat de 

jurisprudentie met een beroep op de 'algemeen belang-doctrine', mits duidelijk 

gemotiveerd, wel enige ruimte laat voor het toestemmingsvereiste als beperken

de maatregel. De vraag die nu nog rest betreft het bereik van het toestemmings

vereiste. Geldt het 'algemeen belang'-argument ook voor extramurale zorg, that's 

the question? 

A.P den Exter is universitair docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. 
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Noten 

1. Zie Goede zorg ontketenen, het nazomernummer Christen DemocratisclJt' 

Verkenningen nr. 7/8/9 2000. Daarin relevant: P. Wolthuis: 'Nederlandse verzeke· 

raars kunnen Europa niet buiten de deur houden' (p. 139-141). prof. dr. D. 

Pieters en dr. F. Goyens: 'De Nederlandse zorgverzekering onderzocht: enkele 

pijnpunten' (p. 146-154) en prof. dr. W.P.M.M. van de Ven en dl'. f.T. Schut: 

'Solidariteit en mededinging: staat Europa dat wel toe?' (p. 162-169). 

2. Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken. Strategisch akkoord \'Oor ka/mld 

CDA, LPF, WD. Den Haag 3 juli 2002, blz. 10. 

3. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 6 juli 2001. \'nltl.~ ,j,HJ 

Bod. Hoofdlijnen van vernieuwing in het zorgstelsel. Eerder dan deze nota van het 

paarse kabinet publiceerde het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA l'en 

eigen visie op de herziening van het zorgstelsel, waarin vraagsturing ook l'en 

grote rol speelt: het rapport Nieuwe regie in de zorg (2000). Zie voor achtergron

den daarvan - waaronder de Europeesrechtelijke - het nazomernUl1ll1ler 2000 

van dit tijdschrift Goede zorg ontketenen. En zie tenslotte voor een recente exe

gese van de zorgparagraaf in het Strategisch Akkoord eerder in dit blad R. 

Scheerder. 'The Art of Close reading', in het naZOl1lernUl11l1ler Ontketcning door 

vraagsturing?, blz. 110-116. 

4. A.P. den Exter. Basisverzekering internationaalrechtelijk niet door dl' beugel. 

NTSR (2002) no. 7-8. blz. 229-230; A.P. den Exter. De nieuwe basisverzl'kering 

en de 'standstill-clausule'. NjB (2002) no. 43, blz. 2143. 

5. Zie tevens het Strategisch Akkoord, blz. 10. 

6. Idem, blz. 10. 

7. Ten overvloede zij erop gewezen dat de uitvoering door jiJr-profit-verzekeraars 

niet de voorkeur van het CDA geniet. 

8. HvJEG Zaak C-206/98, 18 mei 2000,jur. EG 2000, blz 3509. 

9. Richtlijn 92/49/EEG van 18 juni 1992, PB L 228, blz. l. 

10. Zie noot 7, punt 16. 

11. Idem, punt 44. 
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12. Deze standaardverzekering is bedoeld voor bepaalde categorieën personen 

die uitgesloten zijn van de Ziekenfondswet (ZFW), bijvoorbeeld uitwonende 

studenten. De vormen van zorg, gedekt door de standaardverzekering, zijn 

echter vergelijkbaar met die van de ZFW (medisch-specialistische zorg, huis

artsenzorg, ziekenvervoer, kraamzorg, etc.). 

13. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Europeesrechtelijke aspecten 

van het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Advies van de Interdepartementale 

Commissie Europees Recht (ICER). Eindrapport 3 april 2001, blz. 30. 

14. Bij gebrek aan harmonisatie op communautair niveau staat het lidstaten, vol

gens vaste rechtspraak, vrij om hun sociale zekerheidsstelsels in te richten, 

zie o.m. het arrest van 17 juni 1997, Sodemare e.a., HvJEG Zaak C-70j95, 17 

juni 1997, jur. EG 1997, blz. 1-3395, punt 27. 

15. Kohll HvJEG Zaak C-158j96, 29 april 1998, jur. EG 1998 blz. 1-01931, punt. 19. 

16. Zie onder meer Höfner en EIser HvJEG Zaak C-41j90, 23 april 1991,jur. EG 

1991, blz. 1-1979, punt 21. 

17. HVJEG Zaak C-159j91 en C-160j91, 17 februari 1993,jur. EG 1993, blz. 1-637, pt. 
10-19. 

18. Anders dan het Europese hof, heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(NMa) reeds erkend dat ziekenfondsen een 'economische activiteit' uitoefe

nen, althans, voor zover zij uitvoering geven aan de ZFW (zowel op de 

inkoop- als de verzekeringsmarkt). Zie d-g NMa d.d. 18 juni 1999 in zaak 882, 

Amicon Zorgverzekeraar (ontheffingsaanvraag), punt 48-49; d-g NMa d.d. 28 

december 1998 in zaak 1165, Anoz Verzekeringen-ANOVA-ZAO; d-g NMa d.d. 10 

maart 2000 in zaak 181jOntheffingsaanvraag zorgkantoren. 

19. HvJEG Zaak C-238j94, 26 maart 1996,jur. EG 1996, blz. 1-1673, pt. 14. 

20. E. Steyger. De communautaire inhoud van het begrip "sociale zekerheid". 

TvGR 2002, no. 2, blz. 87. 

21. Zie onder meer Pavlov HvJEG Zaak C-180 tjm C-184j98, 12 september 2000,jur. 
EG 2000 blz. 1-6451. 

22. Zie ook Steyger, O.c., blz. 88. 
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23. Fédération Française des Sociétés d'Assurance HvJEG Zaak C-244/94. 16 nOVl'Ill

ber 1995, Jur EG 1995, blz. 1-4013, pt. 17-18. 

24. Steyger, O.C., blz. 96. 

25. Strategisch Akkoord, blz. 10. 

26. Vraag aan bod, blz. 41. 

27. Smits/Peerbooms HvJEG Zaak 157/99, 12 juli 2001, Jur. EG 2001, blz. 1-5473. 

punt 81. 

28. Vraag aan bod, blz. 41. 

29. Zie noot 14, punt 41. 

30. Müller-FauréJVan Riet HvJEG Zaak C-385{99, n.n.g. 

31. Conclusie A-G Ruiz-Jarabo, HvJEG Zaak C-385{99, 22 oktober 2002. n.n.g. 

32. Rb. Maastricht d.d. 6 maart 2002, nr: AWB 98/732 ZFW Z. 

33. Zie hieromtrent mijn dissertatie Health care law-making in ünlral and hlslt'm 

Europe. Review of a legal-theoretical model. Intersentia, Antwerpen 2002. 
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Een Vierde Schaderichtlijn! 

Postscriptum bij Den Exter. 
MR. ].W. VAN DE GRONDEN 

In een reactie op het voorgaande artikel maakt Van de Gronden een scherp 

onderscheid tussen enerzijds de Europese regels voor het vrije verkeer (van 

personen etc.) en anderzijds de regels voor mededinging. Hij vindt dat Den 

Exter dat onderscheid soms onvoldoende maakt (arrest 'Poucet en Pistre'). Wat 

de eerste categorie betreft, geeft Van de Gronden Den Exter gelijk dat de 

Derde Europese Schaderichtlijn heel goed een obstakel kan gaan vormen voor 

de hervormingen van de gezondheidszorg in Nederland en andere lidstaten. 

De combinatie van een publiekrechtelijke grondslag voor de verzekerings

plicht en een privaatrechtelijke uitvoering, levert als snel problemen op. Een 

dergelijke hybride wordt al snel geïnterpreteerd als een belemmering van het 

'vrije verkeer van verzekeringen' dat Europa met die richtlijn nastreeft. Van de 

Gronden vraagt zich echter af of de Derde Schaderichtlijn zijn doel niet voor

bijschiet, wanneer meer marktwerking en vraagsturing gefrustreerd worden. 

Is het dan niet gewoon tijd voor een Vierde Schaderichtlijn, waarin rekening 

wordt gehouden met het specifieke karakter van de zorgsector en waarin ade

quate spelregels worden vastgelegd voor de nationale regulering van ziekte

kostenverzekeringen? Wat de tweede categorie betreft, vindt Van de Gronden 

dat het Europese mededingingsrecht een positieve bijdrage levert aan de zorg

sector. Daar ziet hij veel minder knelpunten dan Den Exter. Tenslotte is Van de 

Gronden het wel eens met de oproep aan het nieuwe kabinet om bij het 

Nederlands voorzitterschap in 2004 de zorg hoog op de agenda te zetten. 

In de bijdrage van Den Exter komt naar voren dat het recht van de Europese 

Gemeenschap/Europese Unie' vergaande consequenties heeft voor de inrichting 

van een nationaal zorgstelsel. Op het eerste gezicht lijkt dit een verrassende con

clusie nu artikel 152 EG-verdrag slechts in beperkte mate bevoegdheden op het 

terrein van de Volksgezondheid toekent aan de Europese Gemeenschap. Er 

bestaat echter veel Europese regelgeving en rechtspraak voor het functioneren 

van de interne markt van de Europese Gemeenschap (EG). Tussen het zorgstelsel 

en de markt bestaan, zo merkt Den Exter terecht op. veel raakvlakken, zeker in 

het geval van Nederland. waarin traditioneel particuliere partijen een belangrij

ke rol spelen in de zorg. In het EG-recht bestaan 'spelregels' voor het functione

ren van de interne markt. Deze spelregels bestaan grofweg uit drie categorieën: 

1) de regels voor het vrije verkeer van personen. goederen, diensten en kapitaal 

2) de regels voor de mededinging 3) de regels voor concurrentievervalsende 
staatssteun. 
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De introductie van een (particuliere) basisverzekering moet aan deze spelregels 

voldoen. Staat het EG-recht de nationale overheid toe de wijze waarop deze ver

zekering wordt aangeboden te reguleren, ofmoet uitgegaan worden van volledi

ge vrijheid van de aanbieders van dit verzekeringsproduct? Of anders gezegd: 

heeft de hoogste rechter in Europa, het Hofvan Justitie in Luxemburg. nu oog 

voor het specifieke karakter van de zorgsector of dient deze sector 'onclerworpl'n 

te worden aan de tucht van de markt'? Hieronder wil ik aan de hand van cll' 

'spelregels voor de interne markt' op deze vraag ingaan, waarbij de regl'ls voor 

staatssteun buiten beschouwing blijven. gezien de mij toebedeelde ruimtl'. Aan 

de ene kant komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in de bijdrage van Dl'n 

Exter, aan de andere kant hoop ik door de benadering van de 'spelregels van dl' 

interne markt' (in enige mate) een nieuw licht te werpen op de problematil'k 

van de particuliere basisverzekering.' 

Vrij verkeer op de interne markt 
In het EG-verdrag zelf zijn de basisbepalingen voor het vrije verkeer van perso

nen, goederen, diensten en kapitaal vastgelegd. Deze bepalingen zijn primair 

aan de nationale overheden gericht, maar kunnen onder bepaalde omstandighe

den ook verplichtingen aan particulieren opleggen. Op grond van deze verdrags

bepalingen mag een lidstaat in zijn wetgeving dit vrije verkeer niet beperken. 

Een beperking kan evenwel gerechtvaardigd zijn vanwege een legitiem belang. 

In sommige verdragsbepalingen is erkend dat het vrije verkeer beperkt kan wor

den, bijvoorbeeld vanwege het belang van de volksgezondheid, zo volgt uit arti

kel 30 EG-verdrag en artikel 46 EG-verdrag. Daarnaast is door het Hof in zijn 

rechtspraak erkend dat op grond van andere belangen, dan in het EG-verdrag 

genoemd, beperkingen van het vrije verkeer geoorloofd kunnen zijn: het Hof 

spreekt dan van dwingende vereisten van algemeen belang,' zoals het financil'el 

evenwicht van een sociaal zekerheidsstelsel.
4 

Lidstaten dienen bij een beroep op 

de uitzonderingen op het verbod om het vrij verkeer te beperken. aan te tonen 

dat hun maatregelen proportioneel zijn. De EG-wetgever kan daarnaast specifie

ke wetgeving, vastgelegd in EG-richtlijnen en in EG-verordeningen. vaststellen 

om het vrije verkeer van producten (bijvoorbeeld geneesmiddelen. verzekeringen 

of artsen) te bevorderen. De term richtlijn suggereert vrijblijvendheid. maar 

niets is minder waar. Het resultaat van de richtlijnen is bindend voor dl' lidstaten." 

De verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer 

Het is reeds geruime tijd vaste rechtspraak van het Hof dat de bepalingen voor 

het vrije verkeer uit het EG-verdrag ook geldt voor de zorgsector, Hierbij moet 

niet alleen gedacht worden aan het commerciële product geneesmiddelen: 

maar ook aan de vestiging van een bejaardenhuis in een andere lidstaat. 

Befaamd zijn geworden de arresten van het Hof in de zaak Kohll' en Decker." Het 

was Luxemburgse ziekenfondsen niet toegestaan om van hun verzekerden te 
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eisen om voor behandeling in het buitenland voorafgaande toestemming te vra

gen. Dit vereiste leverde een beperking van het vrije verkeer op en kon niet 

gerechtvaardigd worden: niet aangetoond was door de Luxemburgse regering 

welke problemen van financieel evenwicht het nationaal ziekenfondsstelsel zou 

ondervinden van een in Arlon aangekochte bril of een in Trier bij een tandarts 

ondergane behandeling. Na deze arresten leek de weg vrij voor 'medisch toeris
me' in Europa. 

In het arrest PeerboomslO stelde het Hof dit beeld van het medisch toerisme echter 

drastisch bij." De beperkingen, die het Nederlandse zorgstelsel met zich mee 

bracht voor het vrije verkeer van de medische dienstverrichting in ziekenhuizen 

(intramurale zorg), waren gerechtvaardigd vanwege het belang van de volksge

zondheid. Deze diensten vertonen onmiskenbaar bijzonderheden volgens het 

Hof. Op deze bijzonderheden hadden de lidstaten in de procedure voor het Hof 

gewezen. Een lidstaat heeft het recht, zo stelde het Hof in de zaak Peerbooms, 

om de ziekenhuiszorg te plannen en mag daarom, zij het op proportionele wijze 

- zo merkt Den Exter terecht op -, het vrije verkeer beperken. Als er wachtlijsten 

zijn, kan de vergoeding van de kosten van een behandeling, die volgens interna

tionale (en niet nationale) maatstaven geëigend is, in een ziekenhuis in een 

ander lidstaat van de Europese Unie niet geweigerd worden. 

In de zaak Peerbooms heeft het Hof zich bereid getoond om bij de toets aan het 

vrije verkeer rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de zorgs

sector. De spelregels voor de interne markt gaan derhalve niet zo ver dat elke 

regulering van de zorgsector door nationale overheden ongeoorloofd is. Hoe ver 

het Hof hierbij wil gaan, kan binnenkort blijken uit de zaak Müller-Fauré. In 

deze zaak moet het Hof beslissen of in het belang van de volksgezondheid het 

vrije verkeer van diensten aangeboden door (para)medische vrije beroepsbeoefe

naren (extramurale zorg) ook beperkt kan worden. Deze zaak vormt daarmee 

een mooie lakmoesproef. De Advocaat-Generaal heeft in zijn conclusie (welke de 

status van advies gericht aan het Hof heeft) deze beperkingen gerechtvaardigd 
geacht.

l2 

Uit een en ander trek ik de volgende conclusie. Aan de ene kant valt nationale 

regulering van verzekeringen op het terrein van ziektekosten onder het vrije ver

keer en kan deze regulering niet ontkomen aan de verdragsregels inzake het 

vrije verkeer. Aan de andere kant heeft het Hof, overigens niet alleen in 

Peerbooms,n oog voor de specifieke eigenschappen van de zorg, en achtte het 

daarom bepaalde nationale regulering geoorloofd. Indien Nederland overweegt 

om een basisverzekering in te voeren, waarbij particuliere partijen een belangrij

ke rol spelen, is het van belang dat nagegaan wordt in hoeverre regulering, bij

voorbeeld met betrekking tot de acceptatieplicht van de verzekerde en de risico

verevening, welke waarschijnlijk - zoals Den Exter terecht opmerkt - een beper

king van het vrije verkeer oplevert, op proportionele wijze het belang van de 

volksgezondheid dient. Het proportionaliteitsbeginsel dient met andere woor-
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'Ik denk daarom 

zelfs dat gerede 

kans bestaat dat de 

verzekeringsvorm 

uit de nota Vraag 

aan bod van het 

tweede Paarse kabi

net binnen de reil{-

wijdte van de Derde 

Schaderichtlijn valt' 

den een leidend beginsel te zijn bij vormgeving van deze regulering. Op voor

hand is het zeker niet uitgesloten dat een proportioneel vormgegeven acceptatie

plicht ofvereveningsplicht niet te rechtvaardigen is. 

Specifieke regelgeving voor het vrije verkeer: de Derde schade

richtlijn en de sociale zel<erheidsverordening 

Om het vrije verkeer van schadeverzekeringen te bevorderen. heeft de Europese 

wetgever de Derde Schaderichtlijn
14 

in het leven geroepen. In principe wordt 

krachtens deze richtlijn een onderneming die verzekeringen op de interne 

markt aanbiedt. alleen onderworpen aan het overheidstoezicht van de lidstaat 

van vestiging. het zogenoemde principe van home state control. Den hter heeft 

gelijk als hij stelt dat een particuliere basisverzekering onder de reikwijdte van 

de Derde Schaderichtlijn valt. Het Hof heeft nu eenmaal in het arrest 

Commissie t. België
I5 

beslist dat deze richtlijn van toepassing is op een verzeke

ring die voor eigen risico wordt aangeboden door een maatschappij. Ik denk 

daarom zelfs dat de gerede kans bestaat dat de verzekeringsvorm uit de nota 

Vraag aan bod van het tweede Paarse kabinet (publiekrechtelijke grondslag voor 

de verzekeringsplicht en privaatrechtelijke uitvoering) binnen de reikwijdte van 

de Derde Schaderichtlijn valt.
ló 

Nationale regulering van ziektekostenverzeke

ringen aangeboden door maatschappijen uit andere lidstaten staat op gespan

nen voet met het principe van home state control. Het opleggen van een accepta

tieplicht en de verplichting van risicoverevening aan deze maatschappijen stuit 

daarmee op juridische problemen. Er zijn wel uitzonderingen op dit principe in 

de richtlijn. zoals artikel 54 voor ziektekostenverzekeringen. Op voorhand is 

echter moeilijk in te schatten, zoals Den Exter terecht opmerkt. in hoeverre een 

particuliere basisverzekering te rechtvaardigen is met een beroep op deze bepa

ling. 

Afgevraagd kan worden of de Derde Schaderichtlijn zijn doel niet voorbij schiet. 

indien blijkt dat deze richtlijn een belangrijk obstakel vormt voor hervormin

gen in de gezondheidszorg in een lidstaat en zo de introductie van meer markt

werking en vraagsturing in deze sector 'frustreert'. Uiteindelijk was het doel 

van de richtlijn: het bevorderen van het vrije verkeer van verzekeringen. Is het 

geen tijd voor een Vierde Schaderichtlijn, waarin, evenals het Hof reeds gedaan 

heeft in de zaak Peerbooms. rekening wordt gehouden met het specifieke 

karakter van de zorgsector en waarin adequate spelregels voor de nationale 

regulering van ziektekostenverzekeringen worden vastgelegd? 

Een andere belangrijke Europese regeling op het terrein van het vrije verkeer is 

verordening 1408/71,17 die ook bekend staat als de sociale zekerheidsverorde

ning. Deze Europese regeling beoogt het vrije verkeer van personen te bevorde

ren op de interne markt door te voorzien in een coördinatieregeling met het 

oog op de verschillen in de nationale sociale zekerheidsaanspraken van een per

soon die in verschillende lidstaten economisch actief is (geweest). Als ik het 
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goed zie, staat deze verordening, die vooral coärdinatiemechanismen bevat, 

niet principieel de introductie van een particulier basisverzekering van ziekte
kosten in de weg. 

Mededinging op de interne marld: 

'Het mededingings- Het mededingingsrecht is bij uitstek het rechtsgebied waarin de spelregels voor 
recht levert een 

positieve bijdrage 

aan de zorgsector' 

de interne markt zijn vastgelegd. De regels uit dit rechtsgebied gelden vooral 

voor ondernemingen. Volgens het Hof is elke 'entiteit' die een economische acti

viteit verricht een onderneming. IR In arresten, als Poucet en Pistre,19 heeft het Hof 

beslist dat uitvoeringsinstanties die hun activiteiten in een wettelijk kader moe

ten verrichten dat volledig beheerst wordt door solidariteit, en waarin geen 

enkele ruimte voor marktwerking bestaat geen ondernemingen zijn; hun activi

teiten hebben geen economisch karakter. Indien daarentegen het principe van 

solidariteit niet volledig is doorgevoerd en er ruimte voor marktwerking door de 

wetgever is ingebouwd, moeten de uitvoeringsorganisaties wel als ondernemin

gen worden beschouwd. Naar mijn mening moet dan ook worden aangenomen 

dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)") het bij het juiste eind had 

toen zij ziekenfondsen als ondernemingen kwalificeerde. l1 In het tweede com

partiment van de zorg, waarin de ziekenfondsen actief zijn, heeft de wetgever 

elementen van marktwerking geïntroduceerd (gedeeltelijke nominale premie, 

concurrentie met andere ziekenfondsen, afschaffing contracteerplicht). Ten aan

zien van de bedrijfstakpensioenfondsen, die evenals ziekenfondsen in een 'twee

de compartiment' actief zijn, maar dan niet op het terrein van de zorg, maar op 

het terrein van de oudedagvoorzieningen, heeft het Hof reeds beslist dat deze 

uitvoeringsorganisaties ondernemingen zijn." De zorgkantoren die de AWBZ uit

voeren en actief zijn in het eerste compartiment van de zorg, waarin (in vrijwel 

de meeste gevallen) geen marktwerking is geïntroduceerd, kunnen daarom (in 

de meeste gevallen) niet als onderneming worden gezien." 

Wat de zorgaanbieders betreft, kan uit arresten van het Hof4 en de besluitprak

tijk van de NMa" worden afgeleid dat deze ondernemingen zijn. Het aanbieden 

van medische diensten en producten wordt nu eenmaal als economische activi
teit beschouwd. 

Uit bovenstaande volgt dat de particuliere uitvoerders van de (particuliere) basis

verzekeringen zonder enige twijfel ondernemingen zijn. Moet dit als een knel

punt worden beschouwd? Volgens mij niet. De maatschappijen die de basisverze

kering aanbieden en de zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen, huisartsen en apo

thekers) mogen op grond van het kartelverbod geen concurrentiebeperkende 

afspraken maken, geen misbruik van hun machtspositie maken als zij een domi

nante positie hebben op de markt en niet fuseren indien dat slecht voor de con

currentieverhoudingen is. Afspraken over de hoogte van de premies of de te leve

ren medische diensten, afspraken om de toegang van nieuwkomers tot de markt 
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te beperken etc.,zijn verboden op grond van het mededingingsrecht. Dergelijke 

afspraken lijken mij ook op gespannen voet te staan met principes als vraagstu

ring, waarin de zorgconsument centraal staat. Zo bezien, levert het mededin

gingsrecht een positieve bijdrage aan de zorgsector: de spelregels van het mede

dingingsrecht dragen zorg voor een level playingJield in deze sector. Daarnaast 

kunnen aan de hand van excepties, als de ontheffingverlening van het kartelver

bod en de taak van algemeen economisch belang,'" bepaalde concurrentiebepn

kingen gerechtvaardigd worden geacht, indien dit noodzakelijk is voor het 

publieke belang van de zorg. De mededingingsspelregels voor de zorg zijn door 

de NMa onlangs vastgelegd in de Richtsnoeren voor de zorgsector," welke l'en ver

taalslag bevatten van het reguliere mededingingsrecht voor deze sector. 

Nog een kort woord over de status van het sociale zekerheidsstelsel. welkt' aan 

de orde komt in de bijdrage van Den Exter. Een arrest als l'oucet en l'istrl', waarin 

de vraag centraal staat of er sprake is van een onderneming, speelt, zoals reeds 

gezegd, in het mededingingsrecht. Opgelet dient daarom te worden om l'en der

gelijk arrest 'zomaar' toe te passen in het kader van het vrije verkeer. zoals Den 

Exter in zijn bijdrage doet. De conclusie dat een verzekeringsstelsel dat niet vol

doet aan de criteria van het arrest Poueet en Pistre automatisch juridisch risicovol 

is, zou ik niet willen delen. Zo'n conclusie dient gebaseerd te worden op l'en 

analyse van een concrete EG-rechtelijke regeling, zoals de Derde Schaderichtlijn 

of de verdragsbepaling inzake het vrije verkeer van diensten. 

Conclusie: pro-actief optreden in Europa 

Zoals uit de bijdrage van Den Exter blijkt, is de introductie van een particuliere 

basisverzekering voor ziektekosten geen proces dat alleen kan plaatsvinden 

onder de Haagse Kaasstolp, maar dat in Europese context geplaatst moet wor

den. Uit arresten van het Hof, zoals Peerbooms, blijkt dat in het EG-recht niet 

altijd voor 'de tucht van de markt' wordt gekozen, maar dat er ruimte bestaat 

rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de zorgsector. Met 

andere woorden: men hoeft niet bang te zijn om onder de Haagse Kaasstolp van

daan te komen, want de spelregels voor de interne markt in Europa fungeren 

niet altijd als spelbreker van Haagse beleidsplannen. 

Terecht wordt in de bijdrage van Den Exter de Derde Schaderichtlijn als groot 

knelpunt gezien. Het lijkt mij evenwel logisch om te veronderstellen dat niet 

alleen Nederland worstelt met de consequenties van deze richtlijn voor dl' zorg

sector. Ook in andere lidstaten spelen particuliere partijen immers l'en belangrij

ke rol in deze sector. Wordt het niet tijd om contact te zoeken met andere lidsta

ten en, last but not least, met de Commissie om te bezien of dl' Derde 

Schaderichtlijn dient te worden gewijzigd? Als in 2004 Nederland voorzitter van 

de Europese Unie wordt, kan er naar gestreefd worden om de 'Vierde 

Schaderichtlijn' , waarin onder andere spelregels voor dl' ziektekostenverzeke

ring op de interne markt kunnen worden vastgelegd, tot stand te brengeil. 
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'Het publieke 

belang van de zorg 

is op termijn het 

beste gediend met 

beleidsvorming op 

(gedeeltelijk) 

Europees niveau.' 

De discussie over de verhouding tussen de Derde Schaderichtlijn en de introduc

tie van een particuliere basisverzekering, geeft aanleiding tot de volgende vraag. 

Hoe kunnen spanningen tussen het EG-recht en het beleid in de zorgsector in de 

toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden? De kern van deze spanningen is 

terug te voeren op de omstandigheid dat de interne markt een bevoegdheid van 

de EG is en de zorg tot de bevoegdheden van de lidstaten behoren. Door deze 

'diagonale verhouding' tussen het belang van de interne markt op Europees 

niveau en het publieke belang van de zorg op nationaal niveau is niet op voor

hand duidelijk hoe beide belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit 

probleem kan opgelost worden door aan de EG op het terrein van de zorg meer 

regelgevende bevoegdheden te geven. Is deze toekenning van bevoegdheden ook 

een aangelegenheid die onderdeel zou kunnen zijn van het Nederlands voorzit

terschap in 2004? Uiteindelijk is het Europese project van de Europese Unie 

bedoeld ter oplossing van grensoverschrijdende problemen, waartoe ook de zorg 

(met onder andere behandelingen in ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in 

andere lidstaten) steeds vaker aanleiding geeft. Het publieke belang van de zorg 

is op termijn het beste gediend met beleidsvorming op (gedeeltelijk) Europees 
niveau. 

Mr. j. W van de Gronden is docent/onderzoeker bij Europa Instituut van de 
Universiteit Utrecht 
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Noten 

1. In deze bijdrage worden Europese Gemeenschap en Europese Unie ~lls wno

niem gebruikt. Uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Unk en het Vt'rdnH: 

tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-verdrag) blijkt dat de Europese 

Unie de 'overkoepelende gemeenschap' is, waarvan de Europese 

Gemeenschap, zeker bezien vanuit het perspectief van de zorg en de interne 

markt, het belangrijkste onderdeel is. 

2. Zie voor een uitgebreid overzicht van de verhouding tussen het EG-recht l'n 

de zorg: v.G. Hatzopoulous, Killing National Health and InsuraiKl' Systl'll1S 

but Healing Patients, Comman Market Law Review 2002, p. 683 e.v. 

3. Den Exter spreekt in dit verband van 'algemeen belang' en de '~llgell1een 

belang-doctrine' . 

4. Zie bijvoorbeeld zaak C-158j96, Kohl!, jur. 1998, p. 1-1931 en zaak C-120!'J5, 

Decker, JUf. 1998, p. 1-1831. 

5. Zie artikel 249 EG-verdrag. 

6. Zie bijvoorbeeld zaak 104j75, De Peijper, jur. 1976, p. 613. 

7. Zaak C-70j95, Sodemare,jur. 1997, p. 1-3395. 

8. Zaak C-158j96, Kohll,jur. 1998, p. 1-1931. 

9. Zaak C-120j95, Decker, JUf. 1998, p. 1-1831. 

10. Zaak C-157j99, Smits en Peerbooms,jur. 2001, p. 1-5473. 

11. Zie ook E. Steyger, National Health Care Systems Under hre (but not too 

heavily), Legal Issues of Economie Integration 2002, p. 105. 

12. Zie de Conclusie van de A-G Ruiz-]arabo Colomer van 22 oktober 2002 in za~lk 

C-385j99, Müller-Fauré. 

13. In zaak C-70j95, Sodemare,jur. 1997, p. 1-3395, heeft het Hofbijvoorbel'ld 

erkend dat een lidstaat mag eisen dat in de bejaardenzorg alleen instellingen 

actief zijn die geen winstoogmerk hebben. 
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14. Richtlijn 92/49 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa

lingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, PB 1992 L288/1. 

15. Zaak C-206/98, Commissie t. België,jur. 2000, P. I-3509. 

16. Zie hierover mijn annotatie bij het arrest Peerbooms, SEW Tijdschrift voor 

Europees en economisch recht 2001, p. 330. 

17. Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepas

sing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezin

nen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB 1971 L 149/2. 

18. Zie rechtsoverweging 21 van zaak C-41/90, Höfner,jur. 1991, p. I-1979. Zie ook 

rechtsoverweging 7 van zaak 118/85, Commissie t. Italië,jur. 1987, p. 2599. 

19. Gevoegde zaken C-159/91 en C-160/91, Poucet en Pistre,jur. 1993, p. 1-637. 

20. De NMa moet de Nederlandse Mededingingswet toepassen, die een kopie is 

van het EG-mededingingsrecht. 

21. Zie bijvoorbeeld het Besluit van de d-g NMa in zaak 1165, ANOZ-ANOVA/ZAO 

van 29 december 1998 en het Besluit in zaak 882/44, Amicon (ontheffings

aanvraag) en zaak 407/49, Texincare en Tevic t. Amicon (klacht) van 18 juni 

1999. Zie ook S.M. Evers en 1.]. van den Berge, Mededingingsrechtelijke ont

wikkelingen in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2001, p. 372; 

J.J. de Pree en M de Grave, De NMa en marktwerking in de zorg: een impres

sie, Actualiteiten Mededingingsrecht 2001, p. 33 en 34 en ].W. van de Gronden, 

Mededingingsrecht en gezondheidszorg, Markt en Mededinging 2001, p. 269. 

22. Zaak C-67/96, Albany, gevoegde zaken C-115/97, C-116/97 en C-117/97, Brentjens 

en zaak C-219/97, Drijvende bokken,jur. 1999, p. I-6025 en volgende. 

23. Zie het Besluit van de d-g NMa in zaak 181, Zorgkantoren van 10 maart 2000. 

24. Zie gevoegde zaken C-180/98 t/m C-184/98, Pavlov,jur. 2000, p. I-6451 en zaak C-

475/99, Ambulanz GlÖckner,jur. 2001, p. I-8089. 

25. Zie bijvoorbeeld het Besluit van de d-g NMa van 5 juni 1998 in zaak 165, 

Sophia Ziekenhuis - ZiekenhuisfVerpleeghuis De Weezenlanden;.het Besluit 

van de d-g NMa van 15 december 2000 in zaken 590,1570 en 1972, Amicon 

Zorgverzekeraar - Vrij gevestigde Fysiotherapeut (ontheffing); het Besluit van 

de d-g NMa in zaak 1570, Sanders v. Amicon Zorgverzekeraar (klacht) van 15 
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december 2001; het Besluit van de d-g NMa in zaak 537. LHV van 11 april 

2001 en het Besluit van de d-g NMa in zaak 912. eZ-Apotheker van 6 juli 2001. 

26. Op grond van artikel 86 lid 2 EG-verdrag. maar ook op grond van artikel 11 

en artikel 25 Mededingingswet. mag een onderneming aan wie een taak van 

algemeen economisch belang is toebedeeld mededingingsbeperkende afspra

ken respectievelijk misbruik van zijn machtspositie maken. indien dit nood

zakelijk is voor de uitvoering van deze taak 

27. Deze richtsnoeren zijn gepubliceerd op www.nma-org.nl Op zijn site heeft de 

NMa tevens een aparte rubriek gereserveerd voor de zorg. 
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[BEZINNING] 

"Als we niet geloven, wat 
geloven we dan?" 

Het boek met deze titel' bevat een opmer

kelijk eerlijke dialoog tussen de overtuigde 

agnost en vrijdenker Umberto Eco en Carlo 

Maria Martini, tot voor kort kardinaal van 

Milaan. Daarin klinkt de hoop door, dat er 

menselijke waarden zijn waarover gelovi

gen en ongelovigen het eens kunnen wor

den: de inzet voor sociale en economische 

gerechtigheid, een beter leefmilieu, de be

scherm waardigheid van het leven, de bete

kenis van het geweten als het onontkoom

bare appèl van het goede. Daar gaat het 

boekje ook over. Confessionele en niet-con

fessionele politiek kunnen dan ook niet zo 

eenvoudig tegenover elkaar gesteld worden: 

er zijn vele raakvlakken met socialistische, 

groene en politiek-liberale overtuigingen. 

Het verschil tussen ongelovigen en gelovi

gen is geen diepe kloof, maar een verschui

vende grens, niet alleen tussen mensen of 

partijen, maar ook in elk mens persoonlijk. 

Ook wie niet gelooft, gelooft in de grenzen 

van de rede, moet zich buigen voor het 

geheim van het leven en voor het duistere 

verdwijnpunt van de dood, voor het wonder 

van de voortgang van de geschiedenis 

ondanks alle catastrofen, aldus Eco. 

En ook wie gelooft moet zich wapenen met 

gezond verstand tegen de rampenmachine 

(Martelli) van de onwetenheid, de kortzich

tigheid en de onverdraagzaamheid van vast

geroeste instituties, uit hun verband geruk

te bijbel- of koran teksten , onbegrepen ritu

elen en dogma's zonder voortschrijdende 

uitleg. 

Van gelovigen en niet-gelovigen wordt ver

trouwen gevraagd in de onmisbaarheid van 

het recht, de wetenschap, de industrie, de 

handel, de diplomatie en al die andere in

strumenten van de rede, die de seculiere 

gestalte zijn van de waardigheid, de integri

teit en de passie voor het mogelijk goede 

van alle mensen. 

Waarden en normen, ofwe nu in God gelo

ven of niet, vinden alleen in dit gedeelde 

vertrouwen hun maatschappelijke en poli

tieke verankering. 

Anton Houtepen 

• Umberto Eco en Carlo Maria Martini: Als 

we niet geloven, wat geloven we dan? 

Ooievaar, Amsterdam, 3e druk 2000 (oor

spronkelijk verschenen in het Italiaanse 

tijdschrift LiberaJ). 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 

Inhoudsopgave 2002, auteursregister 

Agt, dr. AA.M. van 

Bemelmans-Videc, 

prof. dr. M.L. 

Bovenberg, prof.dr. A.L. 

en Graafland, prof.dr. J.J. 

Bovenberg, prof. dr. A.L. 

Bovenberg, prof. dr. A.L., 

Koedijk, prof. dr. K. en 

Eijffinger, prof. dr. S. 

Brink, G. van den 

Broek, dr. A. van den 

Bruijn, prof. mr. dr. JA. 

de 

Cuyvers, drs. P. 

Cuyvers, drs. P. 

Dekker, prof.dr. P. en 

Hart, dr. J.j.M. de 

Dijkstra, dr. A.B. 

Donner, mr. P.H. 

Hoogste tijd voor conservatisme 

Toezicht en vertrouwen 

Eenzijdige keuze voor combinatie model 

economisch gezien niet verstandig 

Het wat, waarom en hoe van vraagsturing 

CDV in gesprek met CDA-economen 

(door drs. M. Jansen) 

Toezicht en betrokkenheid 

Vraagsturing in het cultuurbeleid is vloeken 

in de kerk 

Prestatie meting: tussen politiek en professie 

Het gezin als partner.Theorie en praktijk 

van de moderne christen-democratische 

gezinspolitiek 

05!02 12 

06/02 24 

02/02 14 

7/8/9/02 12 

1O!02 :3 

11/12/02 15 

7/8/9/02 174 

03;02 9 

01;02 26 

Sociaal Rechts. Een analyse van het inhoude- 06/02 11 

lijke linkse tekort 

Intermezzo: stemverheffing bij ontevre- 7/8;9;02 39 

denheid 

Vraagsturing in het funderend onderwijs: 7;8;9;02 75 

Een oefening in evenwicht 

CDV in gesprek over gedogen 

(door drs. M. Jansen) 

03!02 :3 

Eijffinger, prof. dr. S., CDV in gesprek met CDA-economen 10102 I 

Bovenberg, prof. dr. A.L., (door drs. M. Jansen) 

en Koedijk, prof. dr. K. 

.., 
= 
~ -
:: 

-

ê. 

~ -

" J 

" -
~ -
J 



- Etty, W. en Veraart, drs. Ontvoogding en maatschappelijk onder- 7/8/9/02 98 z 
0: M.D.L. nemerschap: vernieuwing in de zorg 0 
c 
tJ 
<n 
0 

Exter, A.P. den Het nieuwe zorgstelsel vanuit Europees- 11/12/02 32 
." 

" " rechtelijk perspectief <: 

'" 
" c 
-; 

Graafland, profdr. J.J. en Eenzijdige keuze voor combinatiemodel 02/02 14 '" c 

'" Bovenberg, profdr. A.L. economisch gezien niet verstandig <n 

'" '" ::; 
<n 

Geel. drs. P.L.B.A. van Gemeentelijk grondbeleid onmisbaar 03/02 28 
-; 

'" '" 
Gennip, mr. ].J.A.M. van Herkansing! 06/02 37 

Geudens, G. Communitarisme in het Vlaamse politieke 10/02 14 
bedrijf 

Gronden, mr. ].W. van den Een Vierde Schaderichtlijn! Postcriptum 11/12/02 44 
bij Den Exter 

Hart, dr. J.].M. de en Intermezzo: stemverheffing bij ontevreden- 7/8/9/02 39 
Dekker, prof. dr. P. heid 

Hecke, S. van De oppositie van de christen-democraten in 02/02 20 
België 

Heiminge, mr. G. en Het symbolische terugkeerbeleid van Paars 04/02 24 
Herweijer, profdr. M. 

Herweijer, profdr. M. en Het symbolische terugkeerbeleid van Paars 04/02 24 
Heiminge, mr. G. 

Heuvel, mr. F.A.M. De Eftelingisering van de politiek 02/02 18 
van den 

Heuvel. mr. F.A.M. Mix van politieke partij, Greenpeace en 04/02 41 
van den ANWB 

Heuvel, mr. F.A.M. Amerikaanse lessen 11/12/02 30 
van den 

Hillen, drs. ]'S.J. en CDV in gesprek over conservatisme 05/02 3 
Wijffels, drs. H.H.F. (door drs. M. Jansen) 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 

Hirsch Ballin, prof dr. 

E.M.H. 

Hirsch Ballin, prof dr. 

E.M.H. 

Hoekstra, mr. R.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

Houtepen, profdr. A.W.]. 

jongbloed, dr. WA 

Kinneging, dr. A. 

Klamer, profdr.A. 

Klink, dr. B.M.]. van 

Klink, dr. A. 

Klink, dr. A. 

Scheiding van uitvoerende en handhavende 04/02 22 

macht 

'Vraagsturing breekijzer voor humanisering' 718/9/02 200 

Rondetafelgesprek met Maria van der 

Hoeven,Nancy Dankers, Wim van de Donk, 

Sylvester Eijffinger en Anne Bert Dijkstra 

De wijze republikeinse traditie van het 

Nederlandse Koningschap 

Bezinning 

Bezinning 

Bezinning 

Bezinning 

Bezinning 

Bezinning 

Bezinning 

Bezinning 

Vouchers in het Hoger Onderwijs? 

Christendom = conservatisme 

In de kunsten gaat het niet om de vraag, 

maar om het gesprek 

Symboolwetgeving. Een rechtssociologische 

begri ps bepaling 

0lj02 l 

01/02 48 

02/02 36 

03102 32 

04/02 44 

05/02 48 

06/02 48 

10/02 40 

11112/02 54 

7/8/910l 86 

0510l 39 

7/8/9/02 180 

04/02 9 

Conservatieven houden christen-democraten 0510l 23 

spiegel voor 

Vouchers voor de omroepen 7/8/9/0l 16l 

57 



- Klop, profdr. C.J. Fatsoen als vijfde kernbegrip? 05/02 27 z 
:t 
0 
0: 

Klop, profdr. C.J. Voucheridee sympathiek en nog onrijp " 7/8/9/02 165 ~ 

0 
." 
C"l 
>- Koedijk, profdr. K., CDV in gesprek met CDA-economen 10/02 3 < 
!: 

Eijffinger, profdr. S. en (door drs. M. lansen) >-
c 

'" Bovenberg, profdr. A.L. 
c 

'" ~ 
'" '" Kok, dr. A.C.H.M. de Maatschappelijke dienstplicht: het wordt tijd! 04/02 37 ::: 
~ 

..; 

'" '" Leeuwen, mr. W.D. van Herstel van horizontale hechting 7/8/9/02 141 

Leun CDV in gesprek over illegalen 04/02 3 

(door drs. M. lansen en B. Wessels) 

Luttik, P. 'Ketenomkering is geen keuze'. CDV in 7/8/9/02 188 

gesprek met (door drs. J. Prij) 

Marlet, drs. GA Ruimte tussen markt en overheid 03/02 18 

I) 
Sini,M. CDV in gesprek over inburgering 02/02 3 

i (door drs. M. lansen) 
! 

Oostlander, drs. A.M. Conservatieven vreemde eend in de EVP-bijt 05/02 33 

Pas, drs. F.G.E.M.van der Stuurbekrachtiging in de AWBZ 7/8/9/02 136 

Pennekamp, P. 'Zelf kiezen is plicht' CDV in gesprek met 7/8/9/02 34 

(door drs. J. Prij) 

Plank, drs. R.N. van der Ziekenhuizen richting vraagsturing: maat- 7/8/9/02 129 

schappelijk ondernemen als 'derde weg' 

tussen overheid en markt 

Roché, S. CDV in gesprek over 'Normen en waarden' 11/12/02 3 
in Frankrijk 

Rompa, mW.drs. M.E. Vraagsturing, marktwerking en maatschap- 7/8/9/02 122 

pelijk ondernemerschap: een bijdrage 

vanuit de ouderenzorg 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 

Rooy, mr. Y.C.M.T. van 

Ross-van Dorp, drs. 

C.I.J.M. 

Schaar, prof. dr. ir. J. 

van der 

Scheerder, drs. R.L.J.M. 

Schippers, prof.dr. J.J. 

Slangen, F. 

Smit, drs. R.M. 

Spanning, dr. H. van 

Spanning,dr.H.van 

Steenvoorde, mr. drs. R. 

Stichting DoTank 

Swierstra, dr.T. en 

Tonkens, dr. E. 

Tetteroo, drs. P.W. 

Tonkens, dr. E. en 

Swierstra, dr. T. 

Veldkamp, drs. C.C.]. 

'Geen vouchers alstublieft' CDV in gesprek 71819102 <)J 

met... (door drs. J. Prij) 

De Eftelingisering van de politiek 

Vraagsturing, maatschappelijk onder

nemerschap, en woonbeleid 

The art of close reading 

Combinatiemodel verdient economisch 

gezien de voorkeur 

03,02 16 

7/81')/02 ISl 

7/8<)02 110 

0202 ij 

'Bekostiging omroep via voucher leidt tot 718<)02 167 

Commercialisering' CDV in gesprek met. 

(door Ben Spekman) 

Werken aan vertrouwen. In de zorg een 

kwestie van loslaten 

De ARP bekeken 

Boeken bekeken 

De opkomst van de Christen-democratie 

in het Verenigd Koninkrijk 

7(8/<)102 117 

01102 12 

10;02 JS 

1002 

Een toetsingskader voor 'Ontketening' van 718;9.02 1 <)4 

de publieke sector 

Klakkeloze keuzevrijheid 718/<)102 2l 

Bloemlezing van het 'conservatisme-debat' OS,02 4S 

Klakkeloze keuzevrijheid 7/81<),02 2.l 

De vergrijzende Europese orde 0602 2(, 

'ï'J 



60 

Z Veraart, drs. M.D.L. en Ontvoogding en maatschappelijk onderne- 7/8/9/02 98 
:I: Etty, W. merschap: vernieuwing in de zorg 0 
c: 

" V> 

0 
Verbon, Prof.dr. HAA. Laat het financieringstekort niet oplopen! 11/12/02 23 '" " > 

'" "' 
> Vijlder, dr. F.J. de Het onderwijs. Los van alle banden? 7/8/9/02 66 c: 
-; 

"' c: 

'" Waal, drs. S.P.M. de Vraagsturing: de noodzaak van goed 7/8/9/02 48 V> 

'" '" " management 
V> 
..; 

'" '" Wijffels, drs. H.H.F. en CDV in gesprek over conservatisme 05/02 3 
Hillen, drs. J.S.J. (door drs. M. lansen) 

Wij men, prof. mr. dr. Onaanvaardbaar! 10/02 20 
P.C.E. van 

Winden, M. van CDV in gesprek over de pensioenbom onder 06/02 3 
Europa (door drs. M. lansen) 

Winsemius, P. 'Vraagsturing? Dit kabinet gaat hier niet 7/8/9/02 42 
naartoe.' CDV in gesprek met... 

(door mr. FA.M. van den Heuvel) 

Wits, l.w.P. Fuseren & maximaliseren 01/02 24 

Woldring, prof.dr. H.E.S. Christen-democratie contra conservatisme 10/02 22 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 

hl 

Inhoudsopgave 2002, rubrieksregister ... 
= 
~ 

Arbeid en zorg 
:;; 

-

Schippers, prof.dr. J.J. Combinatiemodel verdient economisch 02/02 8 
~ 

gezien de voorkeur 

Bovenberg, prof.dr. A.L. Eenzijdige keuze voor combinatiemodel 02/02 14 % 

" 
en Graafland, prof.dr. J.J. economisch gezien niet verstandig 

." , 
" 
c -

Bezinning 

Houtepen, prof.dr. A.W.]. 
01/02 48 

Houtepen, prof.dr. A.W.]. God zij met ons Euro 2 02,02 :>6 

Houtepen, prof.dr. A.W.]. 
03102 32 

Houtepen, prof.dr. A.W.]. 
04102 44 

Houtepen, prof.dr. A.W.j. 
05/02 48 

Houtepen, prof.dr. A.W.]. 
06102 4X 

Houtepen, prof.dr. A.W.j. Vrede zal nooit bereikt worden, als 10102 40 

alles draait om veiligheid 

Houtepen, prof.dr. A.W.j. Als we niet geloven, wat geloven we dan? 11/12102 54 

Boeken bel<eken 

Spanning, dr. H.van De ARP bekeken 01/02 12 

Tetteroo, drs. P.W. Bloemlezing van het 'conservatisme-debat" 05/02 45 

Spanning, dr. H. van 'Heelen en halven'; orthodox-protestantse 10/02 :35 

voormannen en het 'politiek' antipapisme 
in de periode 1872-1925 

CDA en conservatisme 

Jansen, drs. M. CDV in gesprek met Hillen en Wijffels 05102 3 

Agt, dr. AAM. van Hoogste tijd voor conservatisme 05/02 12 

Klink, dr. A. Conservatieven houden christen-<lemocraten 05102 2J 

spiegel voor 



-z 
Klop, profdr. K. Fatsoen als vijfde kernbegrip? 05j02 27 ::r 

0 
c: 
t; 
~ 

0 

Christen-democratie over de grenzen "C 
Cl 
>-
< 

Steenvoorde, mr.drs. De opkomst van de Christen-democratie 10j02 27 "" 
'" Richard in het Verenigd Koninkrijk c 

'" ::: 
'" '" ~ 
'" Christendom en conservatisme '" ;; 
C/O 

Kinneging, dr. A. Christendom = conservatisme 05j02 39 m 

'" 

Column 

Wits, J.w.P. Fuseren & maximaliseren 01j02 24 

Heuvel, mr. F.A.M. van De Eftelingisering van de politiek 02j02 18 
Den 

Ross-van Dorp, drs. De Eftelingisering van de politiek 03j02 16 
C.I.J.M. 

Hirsch Ballin, profdr. Scheiding van uitvoerende en handhavende 04j02 22 
E.M.H. macht 

Bemelmans-Videc, profdr. Toezicht en vertrouwen 06j02 24 
M.L. 

Wijmen, profmr.dr. P.C.E. Onaanvaardbaar! 
van 

lOj02 20 

Heuvel, mr. FAM. Amerikaanse lessen l1j12j02 30 
van den 

Communitarisme 

Geudens, Godfried Communitarisme in het Vlaamse politieke 10j02 14 
bedrijf 

Conservatisme 

Woldring, prof.dr. H.E.S. Christen-democratie contra conservatisme lOj02 22 

Conservatieven in EVP 

Oostlander, drs. A.M. Conservatieven vreemde eend in de EVP-bijt 05j02 33 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 
hl 

; 

= Economie : -
:: 

Jansen, drs. M. CDV in gesprek met CDA·economen prof.dr. 10/02 3 -
Lans Bovenberg, prof.dr. Kees Koedijk en 
prof.dr. Sylvester Eijffinger :. 

Gedoogbeleid 
., 

Jansen, drs. M. CDV in gesprek over gedogen met mr. P.H. 03/02 :3 , 
" 

Donner 

Gezinspolitiek 

Cuyvers, drs. P. Het gezin als partner. Theorie en praktijk 01/02 26 

van de moderne christen-democratische 
gezinspolitiek 

Gezondheidszorg 

Exter, A.P. den Het nieuwe zorgstelsel vanuit Europees- 11/12/02 32 

rechtelijk perspectief 

Gronden, mr. J.W. Een Vierde Schaderichtlijn! Postcriptum 11/12/02 44 

van den bij den Exter 

Het Nederlandse Koningschap 

Hoekstra, mr. RJ. De wijze republikeinse traditie van het 01/02 :l 

Nederlanse Koningschap 

Illegaliteit 

Jansen, drs. M. en CDV in gesprek over illegalen met Joanne 04/02 3 

Wessels, B. van der Leun 

Inburgering 

Jansen, drs. M. CDV in gesprek met Mohamed Sini 02/02 :3 

Inhoudelijke heroriëntatie 

Gennip, mr. J.JAM. van Herkansing! 06102 37 

Interview 



Z 
Jansen, drs. M. CDV in gesprek met Mohamed Sini 02/02 3 

:t: 
0 Jansen, drs. M. CDV in gesprek over gedogen met mr. P.H. 03/02 3 c:: 

" Donner on 
0 
." 
("J 

Bruijn, prof.mr.dr.JA. de Prestatiemeting: tussen politiek en professie 03/02 9 
>-
< 
t":'1 

'" Jansen, drs. M. en CDV in gesprek over illegalen 04/02 3 
c 

'" ::; Wessels, B. 
'" '" '" Jansen, drs. M. CDV in gesprek met Hillen en Wijffels 05/02 3 '" m 
("J 

'" Jansen, drs. M. CDV in gesprek over de pensioenbom onder 06/02 3 
..; 

'" '" Europa 

Prij, drs. J. CDV in gesprek met Peter Pennekamp 7/8/9/02 34 

Heuvel, mr. FA.M. 'Vraagsturing? Dit kabinet gaat hier niet 7/8/9/02 42 
van den naartoe.' CDV in gesprek met Pieter 

Winsemius 

Prij ,drs. J. 'Geen vouchers alstublieft'. CDV in 7/8/9/02 93 
gesprek met Yvonne van Rooy 

Spekman, B. 'Bekostiging omroep via voucher leidt tot 7/8/9/02 167 
Commercialisering'. CDV in gesprek met 
Frans Slangen 

Prij, drs. J. 'Ketenomkering is geen keuze'. CDV in 7/8/9/0 188 
gesprek met Peter Luttik 

Jansen, drs. M. 'Vraagsturing breekijzer voor humanisering'. 7/8/9/02 200 
Slotgesprek CDV nazomernummer o.l.v 
prof.dr. E.M.H. Hirsch Balling met mw. 
Maria van der Hoeven, drs. Nancy Dankers, 
prof.dr. Wim van de Donk, prof.dr. Sylvester 
Eijffinger en dr. Anne Bert Dijkstra 

Jansen, drs. M. CDV in gesprek met de CDA-economen 10/02 3 
prof.dr. Lans Bovenberg, prof.dr. Kees 
Koedijk en prof.dr. Sylvester Eijffinger 

Jansen, drs. M. CDV in gesprek over 'Normen en waarden' 11/12/02 3 
in Frankrijk 

Maatschappelijke dienstplicht 

Kok, dr. A.C.H.M. de Maatschappelijke dienstplicht: het wordt tijd! 04/02 37 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 
65 

Normen en waarden 

Brink, G. van den Toezicht en betrokkenheid 11/12102 15 

Jansen, drs. M. CDV in gesprek over 'Normen en Waarden' 11112102 3 
in Frankrijk 

Prestatiemeting in de publieke sector 

Bruijn, prof.mr.dr. JA de Prestatiemeting: tussen politiek en professie 03/02 9 

Ruimtelijke ordening 

Marlet, drs. GA Ruimte tussen markt en overheid 03102 11\ 

Geel, drs. P.L.B.A. van Gemeentelijk grondbeleid onmisbaar 03/02 21\ 

Sociaal rechts 

Cuyvers, drs. P. Sociaal Rechts. Een analyse van het 
inhoudelijke linkse tekort 

06102 11 

Symboolwetgeving 

Klink, dr. B.M.]. van Symboolwetgeving. Een rechtssociologische 04102 9 

begripsbepaling 

Terugl<eerbeleid 

Herweijer, prof.dr. M. en Het symbolische terugkeerbeleid van Paars 04/02 24 

Heiminge, mr. G. 

Toel<omst CDA 

Heuvel, mr. FAM. Mix van politieke partij, Greenpeace en ANWB 04102 41 

van den 

Vergrijzing 

Veldkamp, drs. c.c.J. De vergrijzende Europese orde 06102 26 



66 

-:z 
:t 
0 
c:: 

" '" 0 

'" " > 
< 
'" 
'" c 

'" ::: 
'" " '" '" '" " c: 
'" '" 

Vraagsturing door ontl<etening? 

Doelen, motieven en gevolgen 

Bovenberg, prof.dr. A.L. Het wat, waarom en hoe van vraagsturing 

Swierstra, dr. T. en Klakkeloze keuzevrijheid 
Tonkens, dr. E. 

Prij, drs. J. 'Zelf kiezen is plicht'. CDV in gesprek met 
Peter Pennekamp 

Dekker, prof.dr. P. en Intermezzo: stemverheffing bij 
Hart, dr. J.J.M. de ontevredenheid 

Heuvel, mr. F.A.M. 'Vraagsturing? Dit kabinet gaat hier niet 
van den naartoe.' CDV in gesprek met Pieter 

Winsemius 

Waal, drs. S.P.M. de Vraagsturing: de noodzaak van goed politiek 
management 

Onderwijs 

Vijlder, dr. F.J. de Het onderwijs. Los van alle banden? 
Dijkstra, dr. A.B. Vraagsturing in het funderend onderwijs: 

een oefening in evenwicht 

]ongbloed, dr. w.A. Vouchers in het Hoger Onderwijs? 

Prij, drs. J. 'Geen vouchers alstublieft'. CDV in gesprek 
met Yvonne van Rooy 

Zorg 

Etty, W en Veraart, drs. Ontvoogding en maatschappelijk onderne-
M.D.l. merschap: vernieuwing in de zorg 

Scheerder, drs. R.l.J.M. The art of close reading 

Smit, drs. R.M. Werken aan vertrouwen. In de zorg een 
kwestie van loslaten 

Rompa, mW.drs. M.E. Vraagsturing, marktwerking en maat
schappelijk ondernemerschap: een 
bijdrage vanuit de ouderenzorg 

Plank, drs. R.N. van der Ziekenhuizen richting vraagsturing: 
maatschappelijk ondernemen als 
'derde weg' tussen overheid en markt 

7/8/9/02 12 

7/8/9/02 23 

7/8/9/02 34 

7/8/9/02 39 

7/8/9/02 42 

7/8/9/02 48 

7/8/9/02 66 
7/8/9/02 75 

7/8/9/02 86 

7/8/9/02 93 

7/8/9/02 98 

7/8/9/02 110 

7/8/9/02 117 

7/8/9/02 122 

7/8/9/02 129 



CDV I NR 11/121 DECEMBER 2002 

Pas, drs. F.G.E.M. van der Stuurbekrachtiging in de AWBZ 718/9/02 136 

Woningbouw 

Leeuwen, mr. W.O. van 

Schaar, prof.dr.ir. J. 
van der 

Omroepen 

Klink, dr. A. 

Klop, prof.dr. c.J. 

Spekman, B. 

Kunst 

Broek, dr. A. van den 

Klamer, prof.dr. A. 

Herstel van horizontale hechting 

Vraagsturing, maatschappelijk onderne
merschap, en woonbeleid 

7/8/9/02 141 

7/8/9/02 153 

Vouchers voor de omroepen 7/8/9/02 162 

Voucheridee sympathiek en nog onrijp 7/8/9/02 165 

'Bekostiging omroep via voucher leidt tot 7/8/9/02 167 
Commercialisering'. CDV in gesprek met 
Frans Slangen 

Vraagsturing in het cultuurbeleid is 
vloeken in de kerk 

In de kunsten gaat het niet om de vraag, 
maar om het gesprek 

7/8/9/02 174 

7/8/9/02 180 

Initiatief ontl{etening 

Prij, drs. J. 

Stichting OoTank 

'Ketenomkering is geen keuze'. CDV in 
gesprek met Peter Luttik 

Een toetsingskader voor 'Ontketening' 
van de publieke sector 

7/8/9/02 188 

7/8/9/02 194 

Rondetafelgesprek 

lansen, drs. M. 'Vraagsturing breekijzer voor humanisering'. 7/8/9/02 200 
Slotgesprek COV nazomernummer o.l.v. 
prof.dr. E.M.H. Hirsch Balling met mw. 
Maria van der Hoeven, drs. Nancy Dankers, 
prof.dr. Wim van de Donk, prof.dr. Sylvester 
Eijffinger en dr. Anne Bert Dijkstra 





~ aq 0 n "C ,., :r: ::r 0 V> aQ QJ QJ B- 2' n ro "C ::r 2- ::r 
~ ~ "C 2- ro :; ;:;> ::r 

0- r:;;' 
0-

..., ::1. N ö: 
0 QJ QJ :: . .... ..., 

QJ ro ro V; ' V> < V> ;:; ' ..., 
~ V> V> ~ V; ' 

~q c 
ft i1i ' ft ..., "C ::r QJ ~; ft ft i1i' ft '"1 ~ QJ QJ V; ' 

~ 
.., :0;- :; QJ :; ft 

.., :; ::;: :; :! .... ro ro ;;' ,., < 6- ~ :; 0- e.. QJ 

0 a. ü ~ ~ 5' ~ ro ro ::r 
~ 

Ü 
~ :; cl. QJ 0 .... ro 0 e.. :; 

:0;- g 25 ro aq 0 ;;;- ::!. 25 
aq :; 

.... ~ QJ 
V> ro :; :r: :; ro 25 QJ ,., 
~ 8 ,., :E :; ,., 

~ 
.., QJ QJ 

~ 
.., ,., 

~ :J QJ ;? ro I't::: QJ '" ..., 
0-

V> ~ ~ 0- n 8" 
'"1 ;;' QJ 

r. g- :! "C S ;;; . QJ 0 QJ 

'" :; 
"C 2- V> r:; ,., ,., ~ ?- :; 9 a. '" 
2-

,., ::r ::r ;;; [ ~ < < r: - ::r "C ro V> :r: V1 
ft) ro ::r 

ro "C < 
ft) 

ft) ..::: : e.. a'Q N '"1 ~ 
ro 

;S' r. 
~ ~ 

c 0 
:; - - ro 0 :0;-

~ :0;- :0;- .., :E ft) 
:0;- ro a'Q 0 aq '" ro < ro ..., ~: .., ro ; QJ ;:;' ~ :; i1i" ~ ro :0;- :0;- QJ 

Ö 0 ::r :; 
QJ :; ro ro :; e.. .., "C :; ::r ro :; 

8 :; 
~ OQ ro 0 ..:::: V> E. V;' :; 2": :; 

3 :; V1 r:;;' ..." ;:;> ~ 
ro 

~ 
Q. :; 

~ QJ QJ "C ro ro ro :; :; 
QJ .... QJ C :; 0 aq ;ol ~ ~ aq Oq r. < ro ;ol ;;;. 

;ol :0;- "C ~ :; .., ro 
~. 

V1 ro ;!'. ro ft ,., ro :; I"J r: ;;' r. 2- .., 
::r ;ol c ;ol 

:0;- :; ::;r :; e.. :; 
~ :; I"J ft :J . N QJ .., :0;- t;:' ~ :; I"J 5. < 

~ ~ 8" < :; QJ r. 
QJ 

0 < I"J < V1 
:; .... 

~ 
:; ~ 

QJ ?' ~ 

~ ö' e.. 
N 

:; .... ;ol r. Io!:::: : ~ 

:0;- ;:;. QJ 

ro ::r ::. 


	CDV_2002_01
	CDV_2002_02
	CDV_2002_03
	CDV_2002_04
	CDV_2002_05
	CDV_2002_06
	CDV_2002_07-8-9
	CDV_2002_10
	CDV_2002_11-12



