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Redactioneel
_________________ GEZONDHEIDSZORG & MEDISCH/ETISCH HANDELEN

Voor u ligt de LEF over gezondheidszorg en medisch/ethisch handelen. Deze LEF 
is gevuld met een zevental artikelen, die gezamenlijk een krachtig geheel vormen.

Zo wordt deze LEF geopend met een artikel van de hand van Dick Dees, oud- 
staatssecretaris van volksgezondheid en op dit moment lid van de VVD-Tweede 
Kamerfractie. Naast een schets van historische ontwikkelingen op het gebied van 
de volksgezondheid, gaat hij uitvoerig in op de plannen van de huidige staatsse
cretaris van volksgezondheid, Hans Simons, van wie elders in deze LEF eveneens 
een bijdrage is opgenomen. Behalve dat over de plannen van Simons een negatief 
oordeel geveld wordt, wordt ook een alternatief geboden. Een boeiend artikel om 
te lezen voor wie zicht wil krijgen in de politieke ontwikkelingen op het gebied van 
de volksgezondheid.

Het tweede artikel is aangeleverd door de Nationale Raad voor de Volksgezond
heid. De heer Kasdorp, beleidsmedewerker, gaat in een uitvoerig betoog in op de 
zorg en de wijze waarop het systeem van zorg moet worden ingericht. Terecht 
wordt geconcludeerd dat gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, 
maar ook betaalbaar moet blijven. Hoe de politiek hier mee omgaat is duidelijk na 
het lezen van dit artikel.

Ook het artikel van de heer van Mierlo, universitair hoofddocent, gaat in op het 
huidige systeem van gezondheidszorg en de plannen van Hans Simons. Naast de 
kritische kanttekeningen geeft het artikel met het ministelsel een duidelijk alter
natief.

De CDA Tweede-Kamerfractie gaat in haar bijdrage in op de basisprincipes die zij 
hanteert bij het bepalen van haar, eveneens in het artikel terug te vinden, politieke 
stellingname aangaande de volksgezondheid.

In de verschillende artikelen wordt ingegaan op de plannen van de huidige 
staatssecretaris voor de volksgezondheid, Hans Simons. De redactie van LEF is 
dan ook blij dat de staatssecretaris een bijdrage aan deze LEF heeft willen leveren. 
Via een uitgebreid artikel geeft hij inzicht in zijn plannen, de financiële onderbou
wing daarvan en de gemaakte politieke afwegingen. Dat een en ander hem niet 
altijd even makkelijk valt, mag worden afgeleid uit zijn opmerkingen dat er vele 
stuurlui op het schip én aan de wal staan.

Van geheel andere orde is het artikel van professor van Duin. In een zeer 
uitgebreide, heldere en complete beschouwing wordt ingegaan op de positie van 
de wetenschap aangaande genetisch onderzoek in de maatschappij en de relaties 
die te onderscheiden zijn tussen de deelnemers binnen deze wetenschap en het 
algemeen maatschappelijk proces. De vraag wordt gesteld of alles wat kan, ook 
moet kunnen.

Het laatste artikel komt van de vereniging voor vrijwillige euthanasie. In een 
krachtige bewoordingen wordt een duidelijke stellingname onderbouwd. Een 
artikel dat zijn plaats binnen LEF verdient. De politieke discussie in Den Haag mag 
dan wel zijn geluwd, een duidelijke keuze door de politiek ontbreekt vooralsnog 
echter. Een echte aanrader dus.

Zeven artikelen die gezamenlijk deze LEF vormen. Een LEF die met veel interesse 
en plezier gelezen mag worden. Dat is dan ook wat de redactie u toewenst.

Frank van Dalen 
Hoofdredacteur

nr. 37 - april 1993 « 3 » Liberté Egalité Fraternité



PLAN SIMONS FNUIKEND VOOR 
GEZONDHEIDSZORG EN DE BURGER

le£ GEZONDHEIDSZORG 8, MEDISCH/ETISCH HANDELEN_______________________________

Dick Dees 
Geert Wilders

Het naar de socialist Simons vernoemde plan voor een wijziging van de structuur en financiering van 
de gezondheidszorg mag geen naam meer hebben; het lijkt inmiddels goeddeels ter aarde gedragen. 
Hierover hoeven we overigens niet te treuren. Het plan-Simons heeft gezorgd voor een forse 
inkomensnivellering en navrante kostenstijgingen in de gezondheidszorg. Het zijn met name de 
middengroepen die de prijs hiervoor betalen. Dit zou niet zijn gebeurd bij het aanvankelijke plan 
en ook niet bij de voorloper: het plan Dekker. Bij Dekker was het nieuwe stelsel een middel om de 
substitutie te bevorderen. Bij Simons is de volksverzekering een doel op zich geworden.

De geschiedenis
Het is interessant om de voorgeschiedenis van het 
plan Simons nader te beschouwen. In de afgelopen 
25 jaar zijn heel wat voorstellen tot wijziging van 
de structuur en financiering van de gezondheids
zorg de revu gepasseerd. Soms ging het om be
scheiden aanpassingen van het stelsel van ziekte
kostenverzekering, doch ook meer fundamentele 
hervormingen van dat stelsel kwamen aan de orde. 
Slechts enkele van die voorstellen hebben ooit de 
politieke agenda gehaald.

Het gaat daarbij om de Structuurnota Gezond
heidszorg van het kabinet-Den Uyl (1973-1978), 
de kleine stelsel wijziging tijdens het kabinet 
Lubbers-Van Aardenne (1982-1986), het plan- 
Dekker tijdens het kabinet-Lubbers-De Korte (1986- 
1989) en het plan-Simons van het huidige kabinet 
Lubbers-Kok. Ten tijde van het kabinet Den Uyl 
bestond het plan voor een klassieke volksverzeke
ring, dat wil zeggen: een verplichte verzekering 
tegen ziektekosten voor iedereen met een bijna 
volledig verstrekkingenpakket en een premie naar 
draagkracht. Dit plan was een onderdeel van de 
Structuurnota Gezondheidszorg waarin dit kabinet 
een drieluik van overheidsreguleringen voorstelde: 
het aanbod van zorgvoorzieningen werd gepland 
en gereguleerd door de overheid (Rijk, provincie en 
gemeente) op grond van de Wet voorzieningen 
gezondheidszorg (W.V.G.); de prijs van deze

voorzieningen zou worden bepaald via de Wet 
tarieven gezondheidszorg (W.T.G.) en de financie
ring zou plaatsvinden op basis van een klassieke 
volksverzekering. Het plan voor een volksverzeke
ring sneuvelde echter al direct binnen de boezem 
van het kabinet-Den Uyl voordat het als wetsont
werp kon worden aangeboden. Dat dit voorstel het 
niet haalde had verschillende oorzaken.

In de eerste plaats leverde het plan negatieve inko
menseffecten op, bijvoorbeeld voor kleine zelf
standigen, die niet aanvaardbaar werden geacht.
In de tweede plaats waren er bezwaren omdat de 
collectieve lastendruk zou worden verhoogd.
En in de derde plaats werd gevreesd dat een volks
verzekering een aanzuigende werking op de con
sumptie zou hebben met alle gevolgen van dien. 
Daarmee werd één van de hoekstenen uit de Struc
tuurnota meteen uit het bouwwerk gehaald. De 
andere ingrediënten zijn in de periode 1975-1985 
wel beproefd en deels succesvol (W.T.G.), doch 
deels een faliekante mislukking gebleken. Met 
name de W.V.G., die de planning van de zorg 
regelde, ging de mist in omdat de overheid te veel 
uitging van een ‘maakbare gezondheidszorg’, 
waarbij planning en financiering vanuit verschil
lende beleidscircuits werden bepaald en er te veel 
kapiteins op één schip kwamen.

Zo werden de provincies definitief belast met de
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GEZONDHEIDSZORG & MEDISCH/ETISCH HANDELEN (cfa
planning van de intramurale zorg en de gemeentes 
met de planning van de eerstelijnszorg. Die plan- 
ningsstructuur belemmerde zorg op maat en substi
tutie (verschuivingen van de tweede lijn naar de 
eerste lijn). Met name de Commissie Dekker zou 
later (1987) lering trekken uit dit mislukken van 
integrale plannings-wetgeving.

Intussen had de overheid in verband met de zeer 
noodzakelijke beheersing van de collectieve uitga
ven de koorden van de beurs ook voor de gezond
heidszorg flink aangetrokken. Na stevige koste- 
nexplosies kwam in de loop van de jaren tachtig de 
kostenbeheersing flink op gang. Het Financieel 
Overzicht Zorg, dat aanvankelijk een indicatief 
karakter had, ging steeds meer werken als een 
taakstellend macrobudget waaraan de bewindslie
den zich te houden hadden, Elke overschrijding 
moest elders in de zorg met een concrete bezuini
gingsmaatregel gecompenseerd worden. Met name 
de Wet tarieven gezondheidszorg werd benut om 
de kosten te beteugelen en de instellingen van 
gezondheiszorg te budgetteren.

Medio tachtiger jaren stonden we echter aan de 
vooravond van nieuwe, fundamentele discussies 
over de structuur en de financiering van de gezond- 
heisdszorg.
In het midden van de jaren tachtig werd een tweetal 
hoofdproblemen in de gezondheidszorg gesigna
leerd.

Allereerst begon het verzekeringsstelsel manke
menten te vertonen. In de particuliere sector vierde 
risicoselectie hoogtij. Verder werd weinig aan 
competitie op basis van kosten en kwaliteit gedaan 
en waren de lasten voor sommige groepen te hoog.

Ten tweede was in de ziekenfondsverzekering 
sprake van een overtrokken solidariteit en verkeer
den de vrijwillige ziekenfondsverzekering en be
jaardenverzekering in grote financiële problemen. 
Er werd onder staatssecretaris Van der Reijden een 
‘kleine stelselwijziging’ doorgevoerd die beoogde 
voor de korte en middellange termijn een meer 
evenwichtige lastenverdeling voor de verzekerden 
te verwezenlijken. Via ingewikkelde wetgeving 
(Wet op de Toegang tot ziektekostenverzekering 
‘ W TZ’, Wet Medefinanciering oververtegenwoor

diging oudere ziektekostenverzekerden ‘MOOZ’ 
en de Wet interne lastenverevening particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf), die in het bestek 
van dit artikel geen analyse behoeft, loste men in 
elk geval een aantal knelpunten op. Een verder
gaande stelselwijziging werd desondanks in die 
tijd wenselijk geacht. Naast de problemen in het 
verzekeringsstelsel werden nu ook problemen in de 
sturing van de gezondheidszorg gesignaleerd.

Zo kwam in 1984 het Instituut voor Onderzoek van 
Overheidsuitgaven met een studie over de strategi
sche keuzen bij de kostenbeheersing in de gezond
heidszorg. Het ging hier om de vraag of de kosten
beheersing in de gezondheidszorg blijvend gerea
liseerd moest worden door een gedetailleerde over
heidsbemoeienis of dat er een alternatief was in de 
vorm van meer marktgerichte benadering.

Tijdens een congres in 1984 te Maastricht bepleitte 
een werkgeversvertegenwoordiger in de Zieken
fondsraad, de heer A.J. Chadron, een ‘Commissie- 
Dekker’ voor de gezondheidszorg, zoals er een 
‘Commissie Wagner’ voor het onderwijs was 
geweest. De Commissie Dekker kwam er uiteinde
lijk in 1986. En wie de beschouwingen van en over 
de commissie leest kan vaststellen dat er een drietal 
motieven ten grondslag lagen aan de wens tot een 
grondige hervorming van de structuur en financie
ring van de zorg.

In de eerste plaats gold een aantal bestuurlijke 
motieven. De bemoeienis van de overheid met de 
zorg was zeer gedetailleerd en rigide geworden. 
Keuzevijheden voor aanbieders van zorg, verzeke
raars en verzekerden werden steeds meer beperkt. 
Niet ten onrechte werd er wel van een pseudo- 
nationalisatie gesproken, omdat de overheid bijna 
elke vierkante centimeter van de gezondheidszorg 
reguleerde. Een -karikaturale- vergelijking met 
centrale planningssystemen in de voormaligeUSSR 
werd zelfs gemaakt. In het plan-Dekker werd de 
dominerende overheidsinvloed vervangen door 
meer eigen verantwoordelijkheden en bevoegdhe
den van verzekeraars en aanbieders van zorg om 
afspraken te maken over de aard, kwaliteit en prijs 
van de zorg. Dit onderdeel van het plan-Dekker 
was politiek gezien het minst omstreden. In het 
plan-Simons zijn de voorstellen tot bestuurlijke
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vernieuwing dan ook grotendeels overgenomen.

In de tweede plaats waren er zorginhoudelijke 
motieven. Door de versnipperde financiering van 
de verschillende zorgvoorzieningen, was zorg op 
maat moeilijk te realiseren en ontbraken prikkels 
tot substitutie van intramurale zorg naar thuiszorg. 
Pogingen om de substitutie te bevorderen door 
onderlinge afstemming van verschillende financie
ringsstelsels of door planningswetgeving waren 
faliekant mislukt.

Vaak werd het antwoord op een zorgvraag meer 
bepaald door de aard van de financiering dan door 
de overweging welke zorg doelmatig en doeltref
fend was. Een langer verblijf in een ziekenhuis was 
gemakkelijker te realiseren dan verpleging of ver
zorging thuis. Dat deze omgekeerde substitutie 
natuurlijk wel aanzienlijk duurder was leek van 
ondergeschikt belang. Essentieel in de voorstellen 
van de Commissie Dekker was het idee om de 
gehele substitutie-gevoelige sector in een financie
ringsstelsel - een basisverzekering- onder te bren
gen. Voorzieningen die minder substitutiegevoelig 
zijn, zoals tandheelkunde voor volwassenen, ge
neesmiddelen en fysiotherapie, zouden dan in een 
vrijwillige, aanvullende verzekering ondergebracht 
kunnen worden. Bezien vanuit deze motivatie was 
voor de Commissie-Dekker de basisverzekering 
derhalve geen doel op zichzelf, doch een middel 
om prikkels tot substitutie en zorg op maat te 
introduceren. Het is opvallend en buitengewoon 
jammer dat in de huidige debatten dit kernpunt zo 
weinig aandacht krijgt.

In de derde plaats was er het motief van een meer 
evenwichtige lastenverdeling voor de verzeker
den. De ziekenfondsverzekering kende een over
trokken solidariteit, terwijl in de particuliere verze
kering gebrek aan solidariteit optrad - zeker toen de 
W.T.Z. er nog niet was.

Op grond van al deze motieven bepleitte de Com
missie-Dekker in concreto een basisverzekering 
voor 85% van de voorzieningen (de substitutiege- 
voelige sector) en een vrijwillige aanvullende ver
zekering voor de rest. De premies zouden voor 75% 
inkomensafhankelijk en voor 25% nominaal zijn. 
Bij de besluitvorming in het kabinet Lubbers-II

bleken niet de zorginhoudelijke overwegingen de 
meeste hoofdbrekens te kosten, doch vooral de 
financieel-economische inpasbaarheid van de plan
nen. Het door de Commissie-Dekker voorgestelde 
model veroorzaakte met name negatieve inkomen
seffecten bij een deel van de lagere inkomensgroe
pen (gezinnen met kinderen). Die negatieve gevol
gen behoefden reparatie. Het kabinet koos daarbij 
voor kinderbijslagcompensatie (extra geld uit de 
groeiruimte) en niet voor nivellering.

De keuze van dit kabinet lijkt haast tegengesteld: 
nivelleringen zijn aan de orde van de dag en een 
echte analyse van de zorginhoudelijke overwegin
gen lijkt te ontbreken. De volksverzekering is een 
doel op zichzelf geworden.

Simons
In het Plan-Simons uit 1990 zijn ten opzichte van 
het Plan-Dekker een tweetal wezenlijke verande
ringen aangebracht.
In de eerste plaats kiest Simons voor een nagenoeg 
volledig pakket in de basisverzekering (95%). Voor 
de vrijwillige, aanvullende blijft bitter weinig over. 
Nadelen van het plan-Simons door deze koerswij
ziging zijn: minder keuzevrijheid voor verzeker
den, een sterk gecollectiviseerd stelsel en dus grote 
risico’ s voor de zo noodzakelijke kostenbeheersing 
(het zogenaamde OV-jaarkaarteffect).
In dit opzicht is het frappant dat de zeer breed 
samengestelde Commissie-Dunning in het advies 
over de keuzen in de zorg (najaar 1991), zich 
pertinent uitsprak ten gunste van een basisverzeke
ring van geringere omvang.

In de tweede plaats wordt met het plan-Simons 
bewust inkomenspolitiek bedreven. Hierdoor zijn 
vooral de middengroepen het haasje. Het Centraal 
Planbureau heeft berekend dat het koopkrachtver
lies bij f  50.000 bruto maar liefst 5,5% kan bedra
gen. Die forse nivellering zat niet in het plan- 
Dekker en ook niet in het aanvankelijke plan- 
Simons uit 1990. Te weinig is bekend geworden dat 
pas door een verholen omschreven koerswijziging 
in de Tussenbalans (1991) een fikse nivellering 
haar intrede deed. Het plan-Simons zit hierdoor op 
een dood spoor.

Het politiek en maatschappelijk draagvlak voor het
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plan-Simons is dan ook zienderogen afgekalfd. 
Politiek wordt de heer Simons door zijn coalitie
partner CDA nog slechts gedoogd om de rit tot de 
naderende verkiezingen in - uiterlijk 1994 - uit te 
zitten. Echt concrete stappen op weg naar de nivel
lerende en geldverslindende volksverzekering waar 
hij op af dreigde te koersen, lijken door een kamer
meerderheid terecht geblokkeerd. Nadat Staatsse
cretaris Simons begin 1992 miljoenen particulier- 
verzekerden, die in januari 1992 met een forse 
inkomensachteruitgang op hen salarisstrookjes 
werden geconfronteerd, een vette worst in de vorm 
van een premieverlaging van 15 tot 30 procent had 
voorgehouden, moest hij in juni van datzelfde jaar 
zijn grove misrekening erkennen. De Algemene 
Rekenkamer liet weinig heel van de berekeningen 
waarop de loze beloften van de heer Simons waren 
gestoeld: hij was uitgegaan van verkeerde veron
derstellingen en foutieve cijfers. De zwarte piet die 
hij bij de verzekeraars wilde neerleggen - zij zou
den financiële voordelen van voorgaande jaren 
onvoldoende in de premies hebben doorberekend - 
kwam als een boemerang op hemzelf terug. Het 
CDA weigerde hem duidelijke politieke steun voor 
de voortgang van zijn plan en de heer Simons 
dreigde op zijn beurt met aftreden. Hoewel hij een 
door de VVD ingediende motie van afkeuring 
overleefde, werd hij gedwongen de voortgang van 
zijn plan in de laagste versnelling te zetten en werd 
hij politiek aan de lij band van het CDA geketend. 
Laverend in de beperkte ruimte die hem nog werd 
gegund sloot hij, in november van het vorig jaar 
buiten het parlement om en in het diepste geheim in 
achterkamertjes voorbereid, in aanwezigheid van 
het halve kabinet getekend, een convenant af met 
de verzekeraars. Een herenakkoord dat de voort
gang van zijn plan zou moeten waarborgen en de 
zwaar gehavende politieke positie van de heer 
Simons zou moeten herstellen. Een herenakkoord 
dat nog dezelfde dag door de - niet in het akkoord 
gekende - zorgaanbieders (ziekenhuizen, verpleeg
huizen etc.) als een “farce” werd afgeschilderd. En 
dan nog geen dag later namen ook de particuliere 
ziektekostenverzekeraars, wél partij bij het here
nakkoord, ondubbelzinnig afstand van de uitspraak 
van de heer Simons dat zij zich zouden hebben 
gedistantieerd van de, ook door het VNO gedragen, 
mening dat het plan-Simons tot herziening van het 
ziektekostenstelsel de verkeerde oplossing levert.

Dat het plan-Simons inderdaad de verkeerde weg 
is, werd weer eens duidelijk door het bericht van 
februari in dit jaar dat er een financieel gat van 1,1 
miljard gulden - grotendeels ten laste komend van 
de AWBZ - dreigt dat de inkomensafhankelijke 
AWBZ-premie, bij een collectieve lastendruk die 
reeds aanzienlijk hoger is dan waar dit kabinet in 
het Regeerakkoord toe besloot, daardoor met 0,2% 
extra zou moeten worden verhoogd. Deze financië
le tegenvaller vond voor een niet onbelangrijk deel 
zijn oorzaak in de uit de hand gelopen consumptie 
(het OV-jaarkaart effect) van het medicijngebruik 
als gevolg van de overheveling van de medicijnen 
naar de AWBZ. Een overheveling die niet alleen 
gepaard is gegaan met de mogelijkheid tot het 
nemen van eigen risico’s maar bovendien volstrekt 
verkeerd is door het ontbreken van enige mogelijk
heid tot het benutten van het substitutiemechanis- 
me. Een overheveling waarvan een verzekeraar 
onlangs nog in de media zei dat zij een averechts 
effect had en “een verdrievoudiging van de techni
sche verwerkingsprocedures en de bureaucratie tot 
gevolg had en heeft geleid tot een stijging van de 
uitgaven met 19,2%, en een stijging van het aantal 
declaraties met 30,3%”. De heer Simons dreigt zich 
middels wetgeving te gaan bemoeien met de prij
zen en de winstmarges t.a.v. medicijnen.

Het zou beter zijn indien de heer Simons het kwaad 
bij de wortels zou aanpakken en met wetgeving 
komt om de desastreuze overheveling van medicij
nen naar de AWBZ ongedaan te maken. De steun 
van onze fractie daarvoor is hem bij dezen beloofd!

Een alternatief ?
Vele alternatieven en blauwdrukken voor ons ver
zekeringsstelsel doen vandaag de dag de ronde: van 
werkgeversvarianten tot zgn. drietrapsraketten. Wij 
zouden ons niet willen laten verleiden om een 
blauwdruk neer te leggen. Belangrijker is om met 
behulp van een heldere analyse inzicht te krijgen in 
de manco’s van het huidige stelsel. Dat kan ons 
helpen bij het uitzetten van een toekomstige koers. 
Natuurlijk vormen de liberale principes daarbij de 
leidraad.

Zo zou het aanbeveling verdienen de door Dekker 
beoogde substitutie eerst in de praktijk te beproe
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ven.
Dat kan door de zorgfunctie van de bejaardenoor
den onder te brengen in de AWBZ. Andere onder
delen uit het cluster verpleging en verzorging val
len daar reeds onder. Binnen dat homogene cluster 
van verpleeghuizen, wijkverpleging, gezinszorg 
en zorg in bejaardenoorden zouden substitutie en 
zorg op maat kunnen worden beproefd. 
Financieel-economisch is dit alternatief aantrekke
lijk omdat het geen forse inkomenseffecten heeft. 
Zorginhoudelijk omvat deze benadering de kem 
van het plan Dekker: substitutie en zorg op maat 
door het wegnemen van de financiële schotten 
tussen verwante voorzieningen. En het risico dat 
het plan-Simons tot een klassieke volksverzeke
ring verwordt, wordt op deze wijze voorkomen. 
Al in juni 1992 is dit plan, gesteund door de 
verzekeraars, door de VVD-fractie aan de Kamer 
voorgelegd. Toen ontbrak hiervoor helaas vol
doende politieke steun.
De les die bijna twee jaar Simons ons heeft geleerd: 
nauwelijks enige voortgang in de zo benodigde 
herijking van ons ziektekostenstelsel maar wel 
forse kostenstijging in de gezondheidszorg, zou er 
eens te meer voor pleiten om een dergelijk alterna
tief alsnog in de praktijk te toetsen.

Een nieuw ziektekostenstelsel zou zich in ieder 
geval niet moeten laten kenmerken door pure inko
menspolitiek (zoals het nivellerende plan van de 
socialist Simons), maar zou gericht moeten zijn op

doelmatigheid, kostenbeheersing door substitutie 
én eigen risico’s en zou bovendien financieel- 
economisch inpasbaar moeten zijn.

Een algemene verzekering voor iedereen met een 
groot basispakket, gecombineerd met relatief klein 
inkomensafhankelijk en een groot nominaal pre- 
miedeel én met substantiële eigen risico’s en eigen 
bijdragen als een zeer wezenlijk onderdeel daar
van, zou hiervoor een mogelijkheid kunnen zijn. 
Maar zoals gezegd, vele en dus ook andere varian
ten zijn goed denkbaar, zoals meer ruimte voor een 
grote, vrijwillige aanvullende verzekering.

Het eerder omschreven experiment verpleging/ 
verzorging zou geëntameerd kunnen worden. Maar 
ook indien daarvoor, wederom, geen politieke 
meerderheid te vinden zou zijn lijkt een pas op de 
plaats tot de volgende verkiezingen zo slecht nog 
niet. Het geeft ons enige ruimte om met de liberale 
principes in de hand, en met inachtneming van 
basisvoorwaarden als kostenbeheersing, géén ni
vellering maar wél doelmatigheid, een lijn te bepa
len voor de toekomst van ons ziektekostenstelsel, 
eventueel als inzet voor een naderend Regeerak
koord waar de VVD partij bij kan zijn.

DickDees is lid van de Tweede Kamer voor de W D  
en Geert Wilders is beleidsmedewerker van de 
W D-Tweede Kamerfractie.
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IS ER LEVEN NA DE 
BASISVERZEKERING?

________________ GEZONDHEIDSZORG & MEDISCH/ETISCH HANDELEN

mr. J.P. Kasdorp

Het gezondheidszorgbeleid
Gezondheidszorg heeft tot doel (1) het behoud of herstel van gezondheid, (2) verzorging of verpleging 
in verband met door ziekte of handicap gestoorde of onvolledige ontwikkelde lichamelijk of 
psychisch functioneren en verlichting van lijden.
Het beleid dat de overheid voor de gezondheidszorg voert, is uiteindelijk gericht op de bevordering 
van de volksgezondheid. Maar dat doel probeert ze vooral te bereiken door de gezondheidszorg voor 
iedereen toegankelijk te maken.
Om er voor te zorgen dat iedereen van gezondheidszorg gebruik kan maken, heeft de overheid de 
ziektekostenverzekeringen aan regels gebonden. Zij beperkte zich aanvankelijk tot de ziektekosten
verzekeringen voor de minst draagkrachtige groepen in de samenleving. Eerst ging het alleen om de 
allernoodzakelijkste voorzieningen, later werden de aanspraken uitgebreid tot de gangbare vormen 
van gezondheidszorg. Een volgende stap werd gezet met de invoering van de AWBZ, die aanvanke
lijk bedoeld was voor een aantal vergeten groepen in het stelsel van sociale verzekering, de 
gehandicapten en langdurig zieken, maar tijdens de parlementaire behandeling werd omgebogen tot 
een verzekering van kostbare en onverzekerbare risico’s.

De vraagstukken die tussen 1965 en 1985 in hoge 
mate de identiteit van het gezondheidszorgbeleid 
hebben bepaald, zijn behalve de toegang tot de zorg 
vooral de ordening van het aanbod en de kostenbe
heersing. Om de gezondheidszorg voor iedereen 
toegankelijk te maken heeft de overheid in de 
periode na 1965 veel aandacht besteed aan de 
capaciteit, de spreiding en de organisatie van de 
voorzieningen. Daarna is de overheid als gevolg 
van de groei van vraag en aanbod in toenemende 
mate geconfronteerd met een sterke stijging van de 
kosten, waardoor de betaalbaarheid van het stelsel 
bovenaan op de beleidsagenda is gekomen en de 
gezondheidszorg sterk onder invloed van het so- 
ciaal-economisch beleid is komen te staan. Omdat 
de kosten het resultaat zijn van enerzijds de om
vang van de zorgverlening en anderzijds van de 
prijs die voor de zorg moet worden betaald, is het 
beleid de laatste jaren sterk gericht op de beheer
sing van deze beide factoren.

De instrumenten waar de overheid vooral gebruik 
van maakt, zijn wetgeving (normen, bevoegdheden 
en procedures) en financiële kaderstelling.

De bouw van ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
andere grote instellingen moet door de overheid 
worden goedgekeurd op grond van de Wet zieken
huisvoorzieningen (WZV). Goedkeuring is ook 
nodig voor grote investeringen en voor de uitoefe
ning van afzonderlijke functies zoals open hart- 
chirurgie. Financiële beperkingen hebben in toene
mende mate hun stempel gedrukt op de uitvoering 
van de Wet WZV. Vanaf 1975 geldt een bouwpla- 
fond. In 1984 is een taakstellend plafond voor de 
exploitatiegevolgen van bouwbeslissingen inge
voerd. Aan sommige voorzieningen, zoals ver
pleeghuizen, is als gevolg van dit beleid een tekort 
ontstaan.
Tot 1982 onderhandelden de ziekenfondsen in het 
kader van overeenkomsten over de uitvoering van 
de Ziekenfondswet en de AWBZ met instellingen 
en beroepsbeoefenaren over de omvang van de 
zorgverlening en de tarieven. Sinds 1982 is de Wet 
tarieven gezondheidszorg (WTG) van toepassing. 
Over de hoogte van de tarieven -waar ook instel
lingsbudgetten toe worden gerekend- wordt nog 
steeds onderhandeld tussen de ziekenfondsen en de 
(organisaties van) instellingen en beroepsbeoefe
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naren, maar het onderhandelingsresultaat moet 
worden goedgekeurd door het Centraal Orgaan 
Tarieven Gezondheidszorg (COTG). Het COTG is 
een zelfstandig bestuursorgaan, dat is samenges
teld uit belanghebbenden en onafhankelijke perso
nen. Het COTG toetst de overeengekomen tarieven 
aan richtlijnen die het zelf heeft opgesteld. Deze 
richtlijnen moeten door de minister van WVC 
worden goedgekeurd. Verder kan laatstgenoemde 
samen met de minister van Economische Zaken 
aan het COTG aanwijzingen geven over de inhoud 
van de richtlijnen. Door van deze bevoegdheden 
gebruik te maken kan de minister grenzen stellen 
aan het financiële beslag van de tarieven. Omdat de 
financiële ruimte wordt begrenst, maken de verze
keraars en de aanbieders in hun contracten afspra
ken over de omvang van de “produktie”. Zo regu
leert de overheid via de WTG volume en prijs van 
de voorzieningen.

Er is een toenemende spanning tussen enerzijds de 
wens een zo groot mogelijk deel van de gezond
heidszorg voor iedereen toegankelijk te maken en 
anderzijds de kosten hiervan betaalbaar te houden. 
Het bestaande beleidssysteem komt hierdoor onder 
grote druk te staan.

Bereidheid tot verandering
In de loop van de tachtiger j aren wordt zichtbaar dat 
het anders moet. Door de bevolking gewenste ver
anderingen in de manier waarop zorg wordt ver
leend, blijken in het bureaucratisch geworden ver
zekeringsstelsel moeilijk te realiseren. Zorg op 
maat, dat wil zeggen: zorgverlening die is toeges
neden op de individuele behoefte is vaak niet 
mogelijk.
Er ontstaan bestuurlijke problemen. De wetgever 
wordt overvraagd en raakt overbelast, het bestuur 
wordt ingewikkeld, onoverzichtelijk en tegenstrij
dig en het zicht op de maatschappelijke effecten 
van het beleid raakt verloren. Vanuit de Verenigde 
Staten wordt marktwerking aangeprezen als mid
del om de nadelige effecten van overheidsinterven
tie terug te dringen. Voor de gezondheidszorg 
verwacht men dat de dynamiek van het stelsel van 
gezondheidszorg toeneemt, de innovatie wordt 
bevorderd en er meer kostenbesef komt.

In 1982 brengt de WRR een rapport uit over de

toekomst van het welzijnsbeleid, dat profetisch 
vooruidoopt op de latere stelselwijziging. De WRR 
vindt dat er meer ruimte moet komen voor plurifor
miteit. De consument heeft in de verplichte ziekte
kostenverzekeringen geen enkele reële keuzemo
gelijkheid. Daar waren in het verleden redenen 
voor, die tegenwoordig niet meer in die mate best
aan. Vroeger behoorden immers alle geneeskundi
ge mogelijkheden tot de categorie elementaire 
voorzieningen. Verder waren de mensen niet wel
varend genoeg om zich meer dan een minimum aan 
kwaliteit te kunnen permitteren, hadden de mensen 
weinig kennis van ziekte en gezondheid en was de 
solidariteitsgedachte nog weinig geworteld. An
derzijds hoort er volgens de WRR geen volledige 
keuzevrijheid te zijn, zoals in de particuliere ziek
tekostenverzekeringen, omdat sommige mensen 
zonder verzekering de kosten voor noodzakelijke 
medische zorg op de gemeenschap zullen afwente
len. Verder bestaat het gevaar van risicoselectie en 
marktsegmentatie. Een algehele toegang tot de 
gezondheidszorg vereist solidariteit ongeacht het 
inkomen. En tenslotte zijn zowel de medische 
markt als de verzekeringsmarkt beide ondoorzich
tig-

De WRR komt tot de conclusie dat er een volksver- 
zekring moet komen met een basispakket van 
noodzakelijke medische voorzieningen. De mens
en moeten daarnaast de mogelijkheid hebben om 
op de vrije markt individueel of groepsgewijs 
aanvullende verzekeringen af te sluiten. Deze 
kunnen betrekking hebben op goedkope elementai
re en op dure maar niet noodzakelijke voorzienin
gen. De WRR vindt verder dat het overweging 
verdient om binnen de grenzen van het basispakket 
ruimte te laten voor concurrentie met betrekking tot 
de premiehoogte (in beperkte mate), kwaliteit en 
service. Dan zou het basispakket niet alleen door 
middel van een procentuele premie over het inko
men moeten worden gefinancierd, maar in aanvul
ling daarop ook door een (nominale) premie die 
direct verschuldigd is aan de verzekeringsinstellin
gen. Het gevaar dat er een concurrentieslag om de 
goede risico’s ontstaat, kan volgens de WRR wor
den voorkomen door de verzekeraars er toe te 
verplichten dat zij iedereen als verzekerde accepte
ren tegen een uniforme nominale premie. Verder 
moeten de verschillen tussen de alternatieve verze
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keringspakketten eenvoudig blijven, omdat de 
verzekerden anders geen reële keuze kunnen ma
ken.

In 1986 stelt de regering een commissie in onder 
voorzitterschap van Dr. W. Dekker, die tot taak 
krijgt de mogelijkheden na te gaan om het verzeke
ringsstelsel te herzien, de besluitvorming te verbe
teren en de kosten te beheersen. In 1987 verschijnt 
haar advies “Bereidheid tot verandering”, waarin 
vele van de eerder ontwikkelde gedachten over 
vernieuwing van het verzekeringsstelsel, bestuur
lijke vernieuwing en zorgvernieuwing samenko
men. Het advies wordt nagenoeg in haar geheel 
overgenomen (het regeringsstandpunt uit 1988 heet 
“Verandering verzekerd”) en vormt vervolgens 
ook de basis voor het plan-Simons (1991).

De voorstellen voor een ander verzekeringsstelsel 
lijken sterk op die van de WRR. Het belangrijkste 
verschil is, dat de commissie Dekker een andere 
gedachtengang volgt als zij het heeft over de sa
menstelling van het basispakket. De WRR stelt een 
basispakket voor dat alle voorzieningen omvat, die 
noodzakelijk zijn en die te duur zijn om het risico 
ervan zelf te dragen. De commissie Dekker neemt 
er ook voorzieningen in op die zich lenen voor 
substitutie. Dat wil zeggen: goedkopere of patiënt
vriendelijker alternatieven voor dure en noodzake
lijke vormen van zorg. In het plan-Simons wordt 
het basispakket nog verder uitgebreid tot nagenoeg 
de gehele gezondheidszorg en een deel van de 
maatschappelijke dienstverlening.

De bestuurlijke veranderingen die door de com
missie Dekker zijn voorgesteld en die door beide 
volgende kabinetten zijn overgenomen, dragen het 
etiket “gereguleerde marktwerking”.
De achterliggende gedachte is dat beslissingen 
zoveel mogelijk moeten worden genomen op het 
niveau waar men ook met de gevolgen ervan wordt 
geconfronteerd. Besluiten die gevolgen hebben 
voor de samenleving in haar geheel, zoals de toe
gankelijkheid van noodzakelijke voorzieningen, 
de verdeling van lasten, macro-economische doel
stellingen, de spreiding en capaciteit van landelijke 
voorzieningen en de doelmatigheid van het stelsel, 
moeten door rijksoverheid worden genomen. De 
uitvoering van het verzekeringsstelsel en de zorg

verlening worden overgelaten aan de direct betrok
ken partijen, binnen randvoorwaarden waarmee de 
overheid de belangen van de samenleving veilig 
stelt.

In het model van de gereguleerde marktwerking 
worden drie markten onderscheiden, waarin tel
kens twee partijen tegenover elkaar staan, die het 
onderling eens moeten worden over contracten die 
voor de werking van het stelsel noodzakelijk zijn. 
De overheid bepaalt de onderlinge verhoudingen 
tussen deze contracten en stelt normen vast voor de 
inhoud van elk van de contracten afzonderlijk.
Op de verzekeringsmarkt zijn de verzekeraar en de 
verzekerde partij. Zij sluiten een verzekeringspolis 
af, waarin wordt bepaald door wie, waar en onder 
welke voorwaarden de zorg waarop de wet aan
spraak geeft wordt verleend en welke nominale 
premie de verzekerde daarvoor betaalt.
Op de markt van zorgverlening zijn de zorgverle
ner en de patiënt partij. Zij sluiten een (stilzwijgen
de) zorgverleningsovereenkomst af, waarin afspra
ken worden gemaakt over de aard, de omvang en de 
kwaliteit van de zorgverlening en de voorwaarden 
waaronder de zorg wordt verleend.
Op de bekostigingsmarkt sluiten de verzekeraar en 
de medewerker/zorgverlener een medewerkerscon- 
tract, waarin zij onder andere afspraken maken 
over de prij s, kwaliteit en de omvang van de dienst
verlening.
Voor een goede werking van het stelsel is het nodig 
dat er een dynamisch evenwicht van belangen 
ontstaat en dat betrokken partijen er in slagen deze 
contracten op elkaar af te stemmen.

Gereguleerde marktwerking houdt in dat de be
leidsvrijheid van de partijen op elk van de onder
scheiden markten in beginsel door middel van 
overheidsregulering kan worden ingeperkt. Dat 
heeft twee redenen. De eerste is dat zo de belangen 
van derden -eventueel de samenleving in haar geheel 
- kunnen worden veilig gesteld, de tweede dat de 
marktcondities kunnen worden verbeterd.
De verzekeringsmarkt wordt in de toekomstige 
basisverzekering sterk gereguleerd: er is sprake 
van een verplichte verzekering en een acceptatie- 
plicht door de verzekeraar. De aanspraken van de 
verzekerden worden in de wet vastgelegd evenals 
het grootste deel van de premieverplichtingen. De
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onderwerpen waarover in de polisovereenkomst 
afspraken kunnen worden gemaakt, blijven daar
door beperkt tot de voorwaarden waaronder het 
basispakket wordt uitgevoerd en tot afspraken over 
een deel van de premie.
De markt van de zorgverlening is slechts op onder
delen aan regelgeving onderworpen, regelgeving 
op de individuele beroepsuitoefening, de vervan
ging en vernieuwing van de kwaliteitswetgeving, 
de totstandkoming van een wet op de geneeskundi
ge behandelingsovereenkomst en de aangekondig- 
de vereenvoudiging van de Wet ziekenhuisvoor
zieningen en de Wet tarieven gezondheidszorg. 
De bekostigingsmarkt wordt ingeperkt door de 
zelfde wetgeving die voor beide andere markten 
geldt. Bestaande belemmeringen voor de contrac- 
teervrijheid worden opgeheven. De partijen op 
deze markt - de verzekeraar en de zorgverlener - 
zullen verder vooral door de vereenvoudiging van 
de plannings- en tarievenwetgeving meer onder
handelingsruimte krijgen.

De weerbarstige praktijk
De invoering van alle veranderingen blijkt buiten
gewoon veelomvattend, gecompliceerd en tijdro
vend. De strategie die wordt gevolgd volgt twee 
sporen. In de AWBZ worden veranderingen aange
bracht die moeten leiden tot de beleidssystematiek 
van de gereguleerde marktwerking. Ten dele daar
mee gelijk opgaand worden delen van de gezond
heidszorg vanuit de ziekenfondswet en de particu
liere verzekeringen overgebracht naar de AWBZ. 
Aan het einde van dit proces is de AWBZ getrans
formeerd tot de basisverzekering nieuwe stijl.

Op beide sporen zijn enige vorderingen gemaakt, 
die moeizaam tot stand zijn gekomen. De verzeke
raars (ziekenfondsen en particuliere verzekeraars) 
hebben meer vrijheid gekregen in hun onderhande- 
lingen met aanbieders van zorg. Zij hebben geen 
contractdwang meer - zij kunnen weigeren met 
bepaalde aanbieders in zee te gaan - en zij zijn 
minder gebonden aan collectieve afspraken op 
landelijk niveau. Verder zijn de ziekenfondsen niet 
langer aan een bepaald werkgebied gebonden. Alle 
verzekeraars mogen over het hele land zaken doen. 
Er is verder een begin gemaakt met de invoering 
van nominale premies, gekoppeld aan zeker risico 
voor verzekeraars. Zij krijgen niet langer alle kos

ten voor de uitvoering van de verzekering vergoed 
uit de centrale kas van de AWBZ, maar slechts een 
(overigens nog groot) deel. Het ontbrekende deel 
moeten zij via de nominale premie binnen krijgen. 
Daarmee verband houdt de maatregel dat verzeker
den zelf kunnen kiezen (overigens maar een per 
zoveel tijd) bij welke verzekeraar zij voor de AWBZ 
verzekerd willen zijn. Deze maatregelen hebben op 
zich al een grote dynamiek in de verzekeringswe
reld op gang gebracht. Veel verzekeringsmaat
schappijen zijn gaan fuseren, terwijl ook de aanbie
ders van zorg de koppen bij elkaar gaan steken om 
in de onderhandelingen sterk te staan.

De belangrijkste overhevelingsoperaties die tot nu 
toe zijn uitgevoerd hebben betrekking op de ge
neesmiddelen en op de revalidatievoorzieningen. 
Andere zijn uitgesteld. Dat geldt voor de verple- 
gings- en verzorgingssectoren voorde geestelijke 
gezondheidszorg. Voor de vraag wanneer en hoe de 
curatieve sector (ziekenhuizen, specialisten en 
huisartsen) naar de AWBZ overkunnen, is recent 
een commissie ingesteld onder voorzitterschap van 
oud-minister president Biesheuvel.
Waarom verloop dit zo moeilijk?

Een belangrijk politiek struikelblok vormt de 
omvang van de basisverzekering. Een basisverze
kering die meer omvat dan de huidige Zieken
fondswet en de AWBZ samen kan moeilijk een 
basisverzekering worden genoemd. Het is een 
volksverzekering, ook al is het geen klassieke. Op 
zich is dat geen bezwaar, ook al is het voor sommi
gen een gevoelig punt. Belangrijker is het dat men 
aan twee gegevenheden voorbij is gegaan:
a. zoals de WRR zei is er tegenwoordig alleen reden 
om noodzakelijke en dure voorzieningen collectief 
te verzekeren; aan die beperking heeft men zich 
niet te houden.
b. door het pakket zo uit te breiden gaat ook de 
collectieve lastendruk omhoog, terwijl regering
spartijen en oppositie het er over eens zijn dat de 
collectieve lasten moeten dalen; daar komt bij dat 
de commissie Dunning, die is ingesteld om na te 
gaan wat er dan met de gezondheidszorg moet 
gebeuren, tot de conclusie is gekomen dat onder 
andere het aansprakenpakket van de basisverzeke
ring moet worden opgeschoond.
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Een tweede probleem vormt het concept van gere
guleerde marktwerking. Iedereen is zich er van 
bewust dat de gezondheidszorg een aantal kenmer
ken bezit, die een onverkorte toepassing van het 
marktmechanisme bezwaarlijk maakt. Met een 
aantal ervan lijkt onvoldoende rekening gehouden 
en dat begint men zich te realiseren.
- Evenals de brandweer en de politie heeft de 
gezondheidszorg behoefte aan een stand-by capa
citeit en een infrastructuur, die niet afhankelijk is 
van de actuele vraag. Zonder financiële zekerheid 
voor investeringen en exploitatie kan deze capaci
teit niet gehandhaafd blijven. Dit probleem begint 
zich af te tekenen voor ziekenhuizen en verpleeg
huizen. Vrijheid blijheid is hier niet verantwoord.

- Het aantal artsen en de capaciteit van ziekenhui
zen kan niet snel worden aangepast aan gewijzigde 
marktverhoudingen. Dat komt door de lange oplei- 
dingstijden en de lange periode van bouwvoorbe- 
reiding. Zonder regulering kunnen grote oneven
wichtigheden ontstaan.

- In de gezondheidszorg worden geen standaard- 
produkten afgeleverd. Men kiest niet alleen op 
basis van prijzen, maar evenzeer op basis van 
bijzondere kenmerken van dienstverlening. Als 
men bedenkt dat er een grote spreiding is in thera
pieën en de daaraan verbonden kosten en dat de 
patiënt in het algemeen slecht geïnformeerd is 
hierover, is het duidelijk dat het gewone mechanis
me van vraag en aanbod in de gezondheidszorg niet 
kan werken. Aan de ondoorzichtigheid van de 
markt - dat geldt overigens ook voor de verzeke- 
ringsmarkt - wordt onvoldoende aandacht geschon
ken en de patinten- en consumentenorganisaties 
krijgen onvoldoende steun om hieraan wat te doen.

- Tenslotte moet er rekening mee worden gehouden 
dat de vraagzijde van de gezondheidszorg in twee 
groepen uiteen valt. Er is een grote groep die 
incidenteel hulp nodig heeft en een kleinere groep 
die permanent een beroep doet op hulpverlening. 
Zonder overheidsondersteuning is de zorgverle
ning voor hen moeilijk of niet toegankelijk, omdat 
haar risico in het algemeen niet te verzekeren is 
terwijl de kosten voor deze groep zeer hoog zijn. 
Ook in de basisverzekering heeft deze groep be
hoefte aan overheidsondersteuning, omdat concur

rentie de verzekeraars er toe kan aanzetten op de 
zorg voor deze groep te bezuinigen.

Een derde probleem vormen de talloze technische 
vraagstukken die moeten worden opgelost en die 
per deelsector van de gezondheidszorg om een 
andere uitwerking vragen. Een ervan is het nor- 
muitkeringssysteem dat bepaalt hoeveel geld de 
verzekeraars uit de centrale kas van de basisverze
kering krijgen. Het ontwerpen ervan blijkt een 
struikelblok, dat moet worden opgelost voordat 
verzekeraars verder willen meewerken aan de 
overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ. 
Een ander voorbeeld is de omschakeling van een 
budgetsysteem naar prijzen, dat voor instellingen 
onder andere betekent dat hun hele administratie op 
een andere leest moet worden geschoeid. Een derde 
voorbeeld is het systeem van indicatiestellingen 
zorgtoewijzing, waar verzekeraars greep op willen 
krijgen en de zorgverleners greep op willen hou
den: een kwestie die partijen diep verdeeld houdt. 
Dan zijn er nog de voorgenomen vereenvoudigin
gen van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en de 
Wet tarieven gezondheidszorg. Zolang deze onge
wijzigd blijven, staan ze de invoering van geregu
leerde marktwerking in de weg. Tegelijk is ieder
een huiverig om oude schoenen weg te doen voor
dat er nieuwe zijn.

Al deze problemen vertragen het vernieuwingspro
ces. Velen zijn overtuigd dat er in deze kabinetspe
riode niet veel meer zal veranderen. Menigeen 
bekruipt de vraag waar het allemaal om begonnen 
was.

Terug naar af gaat niet
Toch maakt juist de vraag waar het allemaal om 
begonnen was duidelijk dat veranderingen nodig 
zijn. De gezondheidszorg moet voor iedereen toe
gankelijk zijn, maar ook betaalbaar blijven. Om 
hiervoor te zorgen is de gezondheidszorg zozeer 
aan banden gelegd, dat verandering en gebrek aan 
keuzen een ernstig probleem zijn gaan vormen. Als 
de banden geslaakt zijn - dat is in essentie de keuze 
van de commissie Dekker - keert het probleem van 
de betaalbaarheid in volle hevigheid terug. Daar
voor gesteld zegt de commissie Dunning vervol
gens dat de gezondheidszorg niet langer in haar 
geheel vooriedereen beschikbaar kan blijven. In de
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collectieve verzekering horen, zoals ook de WRR 
zei, alleen noodzakelijke voorzieningen thuis, die 
niet voor eigen rekening kunnen blijven. De com
missie Dunning voegt daar twee criteria aan toe: 
effectiviteit en doelmatigheid, die neerkomen op 
het voeren van een rationeel en sober beleid in de 
collectieve verzekering.

Dat wijst op een verdere ontwikkeling in de rich
ting van een beperkte basisverzekering, waarin 
beschermwaardige en anderszins noodzakelijke en 
kostbare zorg wordt opgenomen, en waarin keuzen 
mogelijk zijn, maar binnen strak getrokken finan
ciële grenzen. Daarbuiten moet iedereen dan vrij 
zijn zich naar believen bij te verzekeren, wat ruimte 
laat voor vrijere ontwikkelingen in de gezond
heidszorg buiten het collectief domein. Een derge
lijk gemengd collectief/particulier model van ge
zondheidszorg zou overigens het bestuur van de 
gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen stellen, 
omdat de basisverzekering dan niet zoals in de 
bestaande plannen het instrument kan zijn voor een 
integraal gezondheidszorgbeleid. De bestuurlijke 
vernieuwing die de afgelopen jaren in gang is 
gezet, zou dan een nieuwe impuls krijgen.

(e£ GEZONDHEIDSZORG & MEDISCH/ETISCH HANDELEN

Mr. J.P. Kasdorp is beleidsmedewerker bij de na
tionale raad voor de volksgezondheid.
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STELSELHERZIENING IN DE 
GEZONDHEIDSZORG

______________________ GEZONDHEIDSZORG & MEDISCH/ETISCH HANDELEN

Economische en politieke motieven voor 
een mini-stelsel

Dr. J.G.A. van Mierlo

De zogeheten ‘stelselherziening’ van de Nederlandse gezondheidszorg blijft onderwerp van discus
sie. Invoering van het plan-Simons is dan wel vertraagd als gevolg van toegenomen kritiek op de 
inhoud van dit plan, maar niet definitief van de baan. In het huidige bekostigingssysteem worden 
verschillende doeleinden worden nagestreefd: enerzijds een efficiënt zorgaanbod (allocatiedoelstel- 
ling), anderzijds een systeem van inkomensprijzen aan de vraagzijde (inkomenspolitieke doelstel
ling). De tegenstrijdigheid van deze doelstellingen is in het huidige systeem een groot probleem 
geworden. Stelselwijziging is daarom nodig, maar in het plan-Simons wordt het probleem niet 
opgelost. In een nieuw stelsel van gezondheidszorg zullen keuzes moeten worden gemaakt. In een 
zogeheten ‘mini-stelsel’ wordt een efficiënte allocatie voorop gesteld onder de randvoorwaarde van 
gelijke toegang tot een bepaald voorzieningenpakket. Wanneer inkomensherverdeling wordt 
nagestreefd, dienen instrumenten daartoe buiten de sfeer van gezondheidszorg te worden gezocht.

1. Structuurproblemen in het huidige 
systeem
Het huidige systeem van gezondheidszorg gaat 
gebukt onder enkele structuurproblemen over de 
diagnose waarover meer overeenstemming bestaat 
dan over de remedie. Die problemen worden vooral 
veroorzaakt door de wijze van onze besluitvorming 
over de structuur van de gezondheidszorg. De 
besluitvorming is overwegend politiek van aard. 
Besluitvorming met behulp van spelregels van de 
markt heeft nauwelijks plaats. De voorziening van 
medische goederen en diensten is bijna volledig 
aan de tucht van het markt- en prijsmechanisme 
onttrokken. Alleen de producenten van medische 
diensten, met name de medisch specialisten, hante
ren nog de fictie van ‘vrije beroepsuitoefening’. 
Kenmerkend voor voorziening van goederen en 
diensten via het politieke besluitvormingsproces is 
de volgens de leer der openbare financiën fatale 
‘splitsing tussen beslissen, genieten en betalen’ ten 
aanzien van produktie en consumptie van deze 
goederen. In een volmaakt markteconomisch sys
teem regeert het volledig vrije mededingingsmo-

del. In zo’n situatie is rationele prijsvorming en 
toepassing van de marginale kostenregel aanwe
zig. Deze aanwezigheid garandeert dat het beslis
sen, genieten en betalen ten aanzien van goederen 
in één hand zijn verenigd. Wanneer de consument 
tot aankoop beslist, moet hij daarvoor een prijs 
betalen en na betaling is hij degene die de consump
tie van het betreffende goed geniet. Op de markt 
geldt ‘boter bij de vis’ (quid pro quo-transacties’) 
en ‘voor wat hoort wat’.
In het politieke besluitvormingsproces is deze 
eenheid van beslissen, genieten en betalen ver te 
zoeken. Degenen die over produktie en/of con
sumptie beslissen zijn de politici. Zij beslissen 
vervolgens ook welke burgers worden toegelaten 
(en soms zelfs gedwongen) tot consumptie van 
dergelijke goederen. Die consumenten zijn ande
ren dan zijzelf. Ook beslissen zij over de vraag, 
welke burgers daarvoor moeten betalen. Ook de 
burgers die moeten betalen, via belasting- en socia
le premieheffing, zijn anderen dan zijzelf. Boven
dien zijn dat ook vaak weer andere burgers dan 
degenen die ervan mogen genieten. Een dergelijke 
splitsing heeft nadelige gevolgen omdat nu de
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noodzakelijke marginale afweging tussen baten en 
offers door consumenten niet langer mogelijk is. 
Overproduktie en verspilling door inefficiency zijn 
dan het onvermijdelijke gevolg.
Vanuit deze optiek kampt de inrichting van het 
politieke besluitvormingsproces ten aanzien van de 
gezondheidszorg met een groot probleem. Er is 
sprake van een splitsing tussen beslissen, genieten 
en betalen en de (politieke) optimumvoorwaarden 
om de negatieve consequenties van deze splitsing 
te voorkomen of te verzachten zijn niet of nauwe
lijks aanwezig. Juist in zulke omstandigheden krij
gen de verschillende gedragsregulerende motiva
ties van politieke actoren hun kans om de werking 
en uitkomst van het politieke besluitvormingspro
ces ten eigen bate te beïnvloeden, ten nadele van de 
burgers als belastingbetalers en uiteindelijk ook ten 
nadele van de burgers als consumenten van ge
zondheidsdiensten. Omdat prijsvorming ten aan
zien van medische diensten grotendeels buiten 
werking is gesteld en de kosten ervan niet door de 
gebruikers zelf worden betaald maar worden afge
wenteld, ontstaat een belangenovereenkomst tus
sen de verschillende actoren in de gezondheids
zorg. Het uiteindelijke resultaat van deze gebrekki
ge kostenbeheersing is budgetopdrijving. 
Onttrekking van de besluitvorming over gezond
heidszorg aan het marktmechanisme leidt niet all
een tot bekostigingsproblemen, maar ook tot ver
mindering van de keuzevrijheid van consumenten. 
Individuele burgers met een inkomen beneden de 
‘ziekenfondsgrens’ zijn verplicht verzekerd bij 
publieke ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, 
de ziekenfondsen. Zij kunnen niet kiezen uit ver
schillende dienstenpakketten met bijbehorende 
premiedifferentiatie. Omdat in de moderne tijd 
(individualisering, emancipatie) burgers steeds 
echter steeds meer uiteenlopende voorkeuren ont
wikkelen (heterogene in plaats van homogene 
consumentenvoorkeuren) voor goederen en dien
sten, sluit een uniform verzekeringspakket van 
medische goederen en diensten, waarbinnen van 
geen enkele keuzevrijheid meer sprake is, steeds 
minder aan op het fundamentele uitgangspunt van 
consumentensoevereiniteit. Met andere woorden: 
het politieke besluitvormingsmechanisme dat de 
gezondheidszorg domineert leidt niet alleen tot 
financiële problemen, maar heeft politieke bezwa
ren omdat daardoor steeds meer afbreuk wordt

gedaan aan het beginsel van consumentensoeverei
niteit.

2. Stelselwijziging: van commissie- 
Dekker naar plan-Simons
De toenemende problemen in de gezondheidszorg 
waren halverwege de jaren tachtig aanleiding om 
een adviescommissie in het leven te roepen die 
voorstellen tot stelselwijziging moest formuleren. 
In april 1987 werd het advies van de commissie- 
Dekker gepubliceerd.111 Oogmerk van het rapport 
was het ontwerpen van een systeem van druk en 
tegendruk (‘countervailingpowers’), waardoor een 
vraag-aanbod verhouding in de gezondheidszorg 
zou ontstaan. De (publieke of particuliere) ziekte
kostenverzekeraar onderhandelt namens de consu
menten met de zorgaanbieders over prijs, kwaliteit 
en hoeveelheid. Hiermee zou de doelmatigheid van 
de medische dienstverlening worden verhoogd en 
de gewenste kostenbeheersing van de gezondheids
zorg tot stand worden gebracht. Dat moest gebeu
ren op twee manieren:
1. aan de aanbodzijde: verhoging van de concurren
tie tussen zorgaanbieders, waardoor monopolie
vorming wordt doorbroken en prijsverlagingen 
mogelijk worden;
2. aan de vraagzijde: verhoging van de keuzevrij
heid en van de rationele afwegingsmogelijkheden 
van individuele consumenten door splitsing van 
het zorgaanbod in een basispakket voor iedereen en 
een top daar bovenop, vrij naar keuze. 
Bovengenoemde twee elementen zijn vooral ge
richt op bevordering van een efficiënte allocatie 
van schaarse middelen in de gezondheidszorg.121 
Daartoe worden praktijken van kunstmatige schaar
ste aan de aanbodzijde en allerlei vormen van 
consumptiedwang aan de vraagzijde aangepakt. 
Waar de commissie in haar advies slechts zijde
lings aandacht aan heeft besteed, zijn de inkomen
spolitieke aspecten van de door haar voorgestelde 
stelselherziening. Randvoorwaarde voor verbete
ring van het allocatiemechanisme in de gezond
heidszorg is slechts, dat het beginsel van ‘gelijke 
toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen’ ge
handhaafd moet blijven. Let wel: dit vormt slechts 
een randvoorwaarde waarop de stelselherziening 
mede moet worden beoordeeld, maar behoorde als 
zodanig beslist niet tot de kern van het advies. 
Aandacht voor de inkomenspolitieke aspecten
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maakte ook geen onderdeel uit van de adviesop
dracht aan de commissie.
Sindsdien zijn zes jaar verstreken waarin twee 
kabinetten er lang over hebben gedaan om tot een 
standpuntbepaling te komen. Uiteindelijk kwam 
het huidige kabinet met een slap aftreksel van het 
oorspronkelijke advies van de commissie-Dekker: 
het plan-Simons. De Tweede Kamer heeft in de 
zomer van 1991 dat plan aanvaard, de PvdA zelfs 
met enig enthousiasme maar het CDA met de 
nodige weerzin en bedenkingen. Invoering van het 
plan-Simons werd ernstig vertraagd door de zware 
kritiek die in de Eerste Kamer werd geleverd. Deze 
kritiek werd met name door VVD en CDA ver
woord. Uiteindelijk werd het plan wel aanvaard, 
maar op voorwaarde van stapsgewijze invoering en 
mogelijkheden van tussentijdse bijstelling. Sinds
dien is het zeer de vraag of het plan-Simons uitein
delijk wel in zijn oorspronkelijke vorm en volledig 
zal worden ingevoerd. Deze incrementele invoe
ring van de stelselherziening levert de noodzakelij
ke adempauze voor nadere bezinning en gedach
tenwisseling.

3. Tegenstrijdigheden in het plan- 
Simons
Met het plan-Simons is veel mis.[3] De behandeling 
van het plan-Simons in de Tweede Kamer verliep 
betrekkelijk geruisloos en probleemloos. Tijdens 
de behandeling in de Eerste Kamer in november 
1991 kwamen echter steeds meer bezwaren en 
tegenargumenten over het voetlicht. Niet alleen 
allerlei belangengroepen en maatschappelijke or
ganisaties, maar ook diverse inhoudsdeskundigen 
op het terrein van financiering en organisatie van de 
gezondheidszorg hebben hun bedenkingen geuit 
ten aanzien van het plan-Simons zoals dat er nog 
steeds uit ziet. Welke bezwaren kunnen dan tegen 
dit plan worden ingebracht? Ik beperk mij tot de 
volgende drie: 1. de verwarring van allocatieve 
oogmerken met inkomenspolitieke aspecten van de 
stelselherziening; 2. de oprekking van de omvang 
van het basispakket tot bijna 100 procent; 3. de 
nieuwe monopolievorming die door een en ander 
wordt uitgelokt aan vooral de financieringszijde.

De verwarring met inkomenspolitieke doel

einden
In afwijking met het rapport-Dekker vormen de 
inkomenspolitieke aspecten van de stelselherzie
ning een centraal onderdeel van het plan-Simons. 
Niet alleen heeft het plan-Simons tot oogmerk de 
allocatie in de gezondheidszorg te verbeteren, ook 
de gevolgen voor de inkomensverdeling krijgen 
meer aandacht en dat niet louter als randvoorwaar
de, maar als gelijkwaardige beleidsdoelstelling aan 
die van de allocatieverbetering. Hier ontspoort het 
plan dan ook. De ‘gelijke toegang tot gezondheids
zorgvoorzieningen’ wordt bewerkstelligd door een 
gelijk basispakket voor iedereen. De specifieke 
definitie van dit basispakket bepaalt tegelijkertijd, 
tot welke voorzieningen wel gelijke toegang (over 
inkomensgroepen) is verzekerd en tot welke niet. 
Met andere woorden: dit recht is begrensd tot een 
bepaald pakket van essentieel geachte voorzienin
gen, maar strekt zich niet uit over alle voorzienin
gen. Voorzieningen kunnen immers niet allemaal 
als even essentieel worden bestempeld; sommige 
zijn meer essentieel dan andere. Dat tussen deze 
twee categorieën kan en moet worden onderschei
den, is immers ook de gedachtengang achter de 
splitsing tussen basispakket en toppakket.
Het plan-Simons wil echter teveel van het goede en 
trapt dan ook in de val van de zogeheten ‘inkomen- 
sprijzen’. Inkomensprijzen zijn prijzen, die niet 
(althans niet primair) zijn gerelateerd aan de goede
ren in kwestie, maar aan de inkomens van de 
consumenten die deze goederen aankopen. Er wordt 
prijsdiscriminatie tussen verschillende consumen
ten toegepast: voor dezelfde goederen betalen 
consumenten met een hoger inkomen meer dan die 
met een lager inkomen. Inkomensprijzen houden 
een herverdeling van niet vrij besteedbaar, aan het 
gebruik van goederen gebonden inkomen in de 
overgang van het secundaire traject naar het tertiai
re traject van de inkomensverdeling in. Zo worden 
inkomenspolitieke elementen in de prijsvorming 
van zulke goederen betrokken. Inkomenspolitieke 
en allocatieve overwegingen worden met elkaar 
verward en dat is om meerdere redenen volstrekt 
verkeerd.
In de eerste plaats worden daardoor immers de 
allocatieve beslissingen van individuele consumen
ten beïnvloed. Voor sommige consumenten wor
den zulke goederen goedkoper dan voor andere 
consumenten. Dergelijke prijsverschillen worden
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niet gerechtvaardigd door kostenverschillen en zijn 
daarom kunstmatig. Het gevolg zijn allocatieve 
distorsies omdat de substitutie-effecten hoeveel- 
heidsreacties uitlokken: sommige consumenten 
consumeren meer van goederen waarvoor inko- 
mensprijzen gelden dan de hoeveelheid die onder 
toepassing van (een proxy) van de marginale kos- 
tenregel zou worden gekozen. Het gevolg is een 
dubbele overconsumptie van medische dienstver
lening in het basispakket: de lagere inkomens 
consumeren meer omdat de prijs lager is, hogere 
inkomens doen hetzelfde omdat zij hun premieaf
dracht niet kunnen aanpassen en er dus toch al voor 
betaald hebben. Daaruit resulteert een collectief 
welvaartsverlies: de schaarse middelen kunnen 
immers niet meer in een andere richting worden 
aangewend.
Daarnaast wordt ook nog eens inkomenspolitiek 
bedreven in de verkeerde sfeer van de inkomens
verdeling. De beste manier om inkomens eerlijker 
te verdelen is zulks te doen in de primaire sfeer, in 
het produktieproces waar de inkomens tot stand 
komen in ruil voor de aanbieding van arbeid, kapi
taal en grond. De beloning voor produktiefactoren 
vormt het beste aanknopingspunt voor inkomen
spolitiek, bijvoorbeeld via het bronnen- en belo
ningsbeleid. Tenzij het gaat om individuen en huis
houdens die zich op de markt geen enkel inkomen 
kunnen verwerven, is al het overige symptoombe
strijding. Als de uit het produktieproces resulteren
de inkomensverdeling nog niet gelijk genoeg is, 
kan zonodig herverdeling in vrij besteedbare, 
ongebonden koopkracht plaats hebben via (directe) 
belastingheffing en sociale premieheffing, alsme
de sociale zekerheidsuitkeringen. Dergelijke be
lastingen en sociale uitkeringen wijken nog het 
minste af van de ideale ‘lump sum taxes’ in die zin, 
dat zij enkel op de arbeidsmarkt tot allocatieve 
verstoringen kunnen leiden omdat zij de prijsver
houding tussen arbeid en vrije tijd veranderen. Zij 
verstoren de allocatieve efficiency op de goederen
markt niet terwijl inkomensprijzen tot distorsies op 
zowel de arbeidsmarkt als de goederenmarkt lei
den.
Een dergelijk pleidooi tegen herverdeling via inko
mensprijzen is al vaker gehouden14', maar blijkt in 
het beleidscircuit aan dovemansoren te zijn gericht. 
Het kan niet genoeg worden benadrukt dat een 
systeem van inkomensprijzen wellicht de inko

menspolitieke aanvaardbaarheid van de stelselher
ziening verhoogt, maar dat daarvoor een hoge prijs 
van allocatieve distorsies op de arbeidsmarkt én op 
de goederenmarkt moet worden betaald. Veel 
eenvoudiger zou het zijn om via belasting- en 
inkomensmaatregelen in de secundaire inkomenss- 
feer daar wat aan te doen.

De oprekking van het basispakket.
Maar het wordt nog erger. In het plan-Simons 
wordt het basispakket opgerekt tot 95 procent van 
de voorzieningen. Deze basisverzekering geldt voor 
iedereen, maar voor 86 procent van dit basispakket 
wordt naar rato van het inkomen een premie be
taald. De rest moeten de zorgverzekeraars zien 
binnen te halen via het heffen van een nominale 
premie die voor iedereen ongeacht het inkomen 
gelijk is, of via het doorsluizen van algemene of 
specifieke eigen risico’s. Daarnaast is er een top- 
pakket dat 5 procent van de voorzieningen betreft, 
en waarvoor nominale, met de risico’s recht even
redige premies kunnen worden gevraagd.
Alleen op het aanbod van deze topverzekering van 
5 procent is prijsconcurrentie tussen zorgverzeke
raars met bijbehorende risico- en dus premiediffe
rentiatie mogelijk. Daardoor wordt niet alleen de 
rationale van het onderscheid tussen basis- en top- 
pakket ondermijnd. Ook wordt de individuele 
keuzevrijheid van de consument ten zeerste bek
not. Bovendien worden de prikkels tot prijsconcur
rentie aan de aanbodzijde tussen zorgverzekeraars 
onderling door zo’n minimale topverzekering zo 
ongeveer tot nul gereduceerd. De zorgverzekeraars 
houden nauwelijks een markt over om met elkaar 
de prijsconcurrentie aan te gaan. Een basispakket 
dat 95 procent van het totale zorgaanbod omvat is 
in ieder opzicht een wassen neus.

Nieuwe monopolievorming in de financie
ring
Tenslotte de klap op de vuurpijl. Van de veelgepre
zen concurrentie aan de aanbodzijde, hetzij op 
prijs, hetzij op kwaliteit, hetzij op service, zal 
weinig terecht komen. De monopolie- en kartelvor
ming van de traditionele producenten van medi
sche dienstverlening (de medisch specialisten en 
aanverwante groeperingen) zullen wel worden 
aangepakt, maar in plaats daarvan wordt de macht 
niet bij de consument gelegd. Integendeel: in het
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dan ontstane vacuüm wordt niet de machtspositie 
van de consumenten, maar juist die van de zorgver
zekeraars als makelaars tussen vraag en aanbod van 
medische dienstverlening versterkt.
Volgens eigen zeggen maken de ziekenfondsen 
een ontwikkeling door van kassa tot zorgmakelaar 
en zorgverzekeraar, die zich ook moet bezighou
den met de regie en de inhoud van de zorg. De 
zorgverzekeraars krijgen het voor het zeggen in het 
stellen van kwaliteitseisen aan de producent. Zo 
hebben zij bijvoorbeeld concrete ideeën over de rol 
die huisartsen moeten spelen (kleine specialisti
sche ingrepen!). Bovendien wordt de contracteer- 
plicht opgeheven. In de nieuwe verhoudingen is de 
zorgverzekeraar niet langer verplicht met iedere 
huisarts een contract te sluiten. Een huisarts die een 
andere beroepsopvatting dan de zorgverzekeraar 
heeft, kan dus beter een ander specialisme kiezen of 
op zoek gaan naar een andere verzekeraar met 
voldoende klanten in zijn buurt om een boterham te 
verdienen. Met andere woorden: over de zorgin- 
houd beslist nog steeds niet de consument zelf, 
maar de zorgverzekeraar, die als zijn ‘zaakwaarne
mer’ optreedt.
Consumenten mogen weliswaar stemmen met de 
voeten door naar een andere zorgverzekeraar over 
te stappen, maar dat mogen zij onder het nieuwe 
regime toch niet al te vaak doen. Bovendien maken 
de zorgverzekeraars zich over eventuele concur
rentie niet druk, zeker niet als de dreiging daartoe 
van buiten de eigen regio zou komen. De zieken
fondsen zijn zodanig in stad en omstreken gewor
teld, dat een particuliere verzekeraar geen poot aan 
de grond zal krijgen op deze thuismarkt. Zo komt 
de consument van de regen in de drup: in het oude 
systeem was hij overgeleverd aan de nukken en 
grillen van de zorgproducenten, in het nieuwe 
systeem is hij even zo goed overgeleverd aan de 
arrogantie van de zorgverzekeraars die wel weten 
wat goed voor hem is. Tel u itje  winst!
De huidige onwikkelingen wijzen hier ook op. Er is 
reeds sprake van een concentratie van publieke 
zorgverzekeraars en een overheveling van ziekte
kostenportefeuilles door particuliere maatschappi
jen naar ziekenfondsen. Naar veler opvatting wordt 
de vraagkant straks bepaald dooreen beperkt aantal 
grote ziekenfondsen nieuwe stijl die gevangen zit
ten in de premiediscussie en de koopkrachtplaatjes. 
De macht ligt dan geheel bij de financieringszijde,

de makelaars tussen vraag en aanbod van medische 
dienstverlening, maar of de consumenten daar nu 
eigenlijk beter van worden is zeer de vraag.
De conclusie moet luiden dat het plan-Simons aan 
alle kanten rammelt. Er wordt een doodzonde 
gepleegd tegen een grondstelling van de welvaarts
theorie: ‘gij zult geen inkomenspolitiek bedrijven 
met het heffen van inkomensprijzen voor collectie
ve voorzieningen in de tertiaire inkomenssfeer’.[5] 
Bovendien wordt een farce gemaakt van het in 
beginsel zinvolle onderscheid tussen basispakket 
en topverzekering aan de aanbodzijde van de ge
zondheidszorg. De individuele keuzevrijheid en 
mondigheid van de consument is daarmee zeker 
niet gediend. Tenslotte wordt het ene monopolie, 
dat van de klassieke medische zorgaanbieders, 
ingewisseld voor een ander, dat van de nieuwe 
zorgverzekeraars als financieringsmakelaars tus
sen vraag en aanbod. De consument wordt daar in 
elk geval niet beter van.

4. Naar een mini-stelsel van gezond
heidszorg
Toch blijft de vraag hoe het, nu het eenmaal zover 
is gekomen, verder moet met het plan-Simons. Van 
alle kanten zijn bovenstaande bezwaren uit den 
treure herhaald en uitgebreid van argumenten 
voorzien. De stelselherziening van de gezondheids
zorg dient echter niet alleen vanuit het gezichtspunt 
van economische rationaliteit te worden beschouwd. 
Minstens zo belangrijk is de politieke rationaliteit 
van het geheel. Het plan-Simons is te beschouwen 
als een compromis tussen die groeperingen, die een 
allocatieve efficiency-verbetering in de gezond
heidszorg voorop stellen, en diegenen die zo’n 
potentile verbetering wensen te toetsen aan de 
inkomenspolitieke aspecten van de stelselherzie
ning. Het systeem van inkomensprijzen in het plan- 
Simons was nodig om de PvdA als coalitiepartner 
in het kabinet Lubbers-Kok over de brug te helpen. 
De PvdA is traditioneel immers vooral gefixeerd 
op de inkomenspolitieke doelstellingen en effecten 
van overheidsbeleid. De bezwaren van de PvdA 
tegen de allocatiedoelstellingen die oorspronkelijk 
centraal stonden in de stelselherziening van de 
gezondheidszorg, moesten in het plan-Simons 
worden afgekocht met flankerende inkomenspoli
tieke maatregelen.
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Daarnaast worden compenserende maatregelen in 
de fiscale sfeer (selectieve belastingverlaging) of 
in de sfeer van de sociale zekerheid (selectieve 
verhoging van de sociale uitkeringen) als onbe
spreekbaar bestempeld. Immers, dat strookt niet 
met de ideologie van ‘ stabilisatie van de collectieve 
lastendruk’. Bovendien loopt Nederland in EG- 
verband ondanks de Oort-operatie nog steeds te ver 
uit de pas wat betreft de gemiddelde belastingdruk 
en de progressiviteit van de belastingstructuur. 
Daarom moet financiële ruimte worden geschapen 
voor verdere belastingverlaging in de naaste toe
komst. Een compenserende belastingverhoging 
voor dit ene doel is met dit streven onverenigbaar. 
Bovendien is, terwijl de commotie rond de WAO- 
ingreep nog lang niet is weggeëbd, een flankerende 
maatregel in de sfeer van de sociale zekerheid 
(premieverlaging en/of uitkeringverhoging) hele
maal ondenkbaar. Dat invoering van inkomensprij- 
zen inhoudt dat via de achterdeur de lastendruk 
voor sommige inkomensgroepen, en daarmee de 
collectieve lastendruk van ons allemaal, wél wordt 
verhoogd mag de pret niet drukken. Tenslotte wordt 
de nieuwe monopoliedreiging aan de financierings- 
kant (publieke ziekenfondsen en particuliere ziek
tekostenverzekeraars) domweg ontkend of gene
geerd en worden de overgangs- en uitvoeringskos
ten van de stelselherziening, die wel degelijk hoog 
zullen zijn, gebagatelliseerd.
Toch is het nog niet te laat. Er is een beter alternatief 
denkbaar aan de hand van de discussie, die over de 
hervorming van ons stelsel van sociale zekerheid 
wordt gevoerd. In dat debat speelt een zogeheten 
‘mini-stelsel’ een belangrijke rol.[6] Kort gezegd 
houdt een mini-stelsel een klein sociaal zeker
heidsstelsel in, waarin de uitkeringen tot mini
mumniveau worden beperkt en waarvoor (naar rato 
van het inkomen, want in de secundaire inkomenss- 
feer gesitueerde) verplichte premieafdracht geldt.[71 
Dit is een collectieve inkomensdervingsverzeke- 
ring. Daarnaast kan een extra-pakket worden inge
huurd op de vrije verzekeringsmarkt. Daar worden 
individuele inkomensdervingsverzekeringen aan
geboden, waarvoor risico-afhankelijke nominale 
premies worden geheven.
Een mini-stelsel in de gezondheidszorg zou aan de 
volgende vereisten moeten voldoen: a. beheersing 
van de kosten en verbetering van de doelmatigheid 
van de gezondheidszorg op micro-niveau; b. be

heersing van de kosten en verbetering van de doel
matigheid op macro-niveau; c. garandering van een 
gelijke toegang tot de essentieel geachte gezond
heidszorgvoorzieningen die in het basispakket zijn 
opgenomen; d. nominale premieheffing ter finan
ciering van dit basispakket. Die vereisten kunnen 
op een gemakkelijke manier in een coherent mini
stelsel worden verwezenlijkt.
In dat mini-stelsel dient aan de aanbodzijde een 
vorm van gereguleerde concurrentie te worden 
bewerkstelligd.(8] Daarvoor kunnen wij rechtstreeks 
te rade bij het oorspronkelijke rapport van de 
commissie-Dekker, waarin maatregelen voor een 
vrijere concurrentie tussen zorgaanbieders worden 
voorgesteld dan in het plan-Simons is voorzien. 
Bovendien dient aan de vraagzijde de vrijheid van 
consumentenkeuze te worden vergroot. Dat bete
kent dat de dreigende nieuwe monopolievorming 
van de zorgverzekeraars nieuwe stijl moet worden 
voorkomen. Dat kan door de concurrentie tussen de 
zorgverzekeraars minder aan banden te leggen dan 
in het plan-Simons gebeurt. Bovendien wordt 
daarmee aan eventuele bezwaren van de EG-com- 
missie, dat dit onderdeel van het plan-Simons in 
strijd zou zijn met de Europese regelgeving terzake 
(zie de NRC en De Volkskrant, 15november 1991), 
tegemoet gekomen. Meer concurrentie in zowel het 
aanbod als de financiering leidt tot verbetering van 
de micro-doelmatigheid van de gezondheidszorg. 
De macro-kostenbeheersing en -doelmatigheid kan 
worden verbeterd met behulp van de voorstellen 
voor de afbakening van een basispakket, die eind 
1991 door de commissie-Dunning worden ge
daan.191 De commissie stelt voor met behulp van een 
trechtermodel (de ‘trechter van Dunning’) het tota
le aanbod van gezondheidszorgvoorzieningen te 
zeven en op die manier de inhoud van het basi- 
spakkket vast te stellen. Daartoe worden de volgen
de criteria (in een lexicografische rangorde) gehan
teerd:
1. de hulp moet noodzakelijk zijn;
2. de hulp moet werkzaam (= effectief) zijn;
3. de hulp moet doelmatig (= efficiënt) zijn;
4. de patiënt moet de hulp niet zelf kunnen betalen. 
Het eerste criterium verwijst naar het eventuele 
levensbedreigende karakter van de aandoening en 
naar de kwaliteit van het bestaan. Het tweede en 
derde criterium impliceren meer economische 
maatstaven: helpt de zorgverlening in kwestie
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derde criterium impliceren meer economische 
maatstaven: helpt de zorgverlening in kwestie 
daadwerkelijk en wordt die zorg doelmatig georga
niseerd? Het vierde criterium raakt de gelijke toe
gang voor iedereen tot een basispakket van voor
zieningen die essentieel worden beschouwd. Met 
andere woorden: de trechter van Dunning kan 
worden gebruikt als beslisprocedure om zowel de 
absolute als de relatieve grenzen van een basispak
ket van voorzieningen (de derde vereiste) vast te 
stellen.
Dit basispakket vormt een mini-stelsel van gezond
heidszorg, waarvoor nominale premies moeten 
worden geheven en geen inkomensprijzen, omdat 
het gaat om collectieve voorzieningen in de tertiai
re inkomenssfeer. Wanneer nominale premiehef
fing op inkomenspolitieke bezwaren stuiten omdat 
de lagere inkomens de bijbehorende premielast 
niet kunnen dragen, dienen compenserende maat
regelen in de secundaire inkomenssfeer (belasting
heffing) te worden genomen. Op die manier wor
den de allocatieve oogmerken van de stelselherzie
ning in de gezondheidszorg gescheiden van de 
inkomenspolitieke aspecten.

5. Besluit
Er zijn voldoende mogelijkheden voorhanden om 
de stelselwijziging gezondheidszorg die thans in 
uitvoering is, ten goede te keren. Het zes jaar oude 
rapport van de commissie-Dekker en het meer 
recente advies van de commissie-Dunning leveren 
voldoende bruikbaar materiaal op om de concur

rentie in het aanbod en in de financiering van de 
gezondheidszorg zodanig te verbeteren, dat zowel 
de micro-doelmatigheid als de macro-doelmatig- 
heid van de zorg worden bevorderd. Daarmee wordt 
niet alleen een bijdrage geleverd aan de noodzake
lijke kostenbeheersing van de gezondheidszorg, 
maar ook aan de vergroting van de individuele 
keuzevrijheid van de consument. Bovendien kan 
tegemoet gekomen worden aan de vrije concurren- 
tie-eisen die voortvloeien uit de Europese regelge
ving.
Een basispakket van gezondheidszorgvoorzienin
gen kan heel goed worden samengesteld met be
hulp van de trechter van Dunning, die daarvoor een 
goede beslisprocedure biedt, maar dan moet de 
maatschappelijke discussie over grenzen aan de 
zorg ook wel worden gevoerd. De eventuele inko
menspolitieke bezwaren kunnen tegemoet geko
men worden door fiscale maatregelen in de secun
daire inkomenssfeer. Daarvoor is nodig dat wat 
minder rigide wordt vastgehouden aan de ideologie 
van ‘stabilisatie van de collectieve lastendruk’. Een 
en ander kan heel wel vorm worden gegeven in een 
mini-stelsel van gezondheidszorg, waarvan hier
boven de contouren zijn geschetst. Daarover is een 
rationele discussie gewenst en niet een prestige- 
strijd over het plan-Simons.

Dr. J.G A. vanMierlo is Universitair Hoofddocent 
Openbare Financiën!Economie van de Publieke 
Sector aan de Rijksuniversiteit Limburg.

[1] Commissie Financiering en Structuur Gezondheidszorg (Commissie-Dekker), Bereidheid tot Verandering, ‘s- 
G raven hage, april 1987.
[2] De onderdelen van het advies die handelen over hervorming van het adviescircuit en van de bestuurlijke 
verhoudingen tussen overheid en particuliere organisaties en instellingen in de gezondheidszorg laat ik kortheids
halve buiten beschouwing. Zie hiervoor verschillende hoofdstukken in J.G.A. van Mierlo (red.), Particulier Initiatief 
in de Gezondheidszorg, Assen/Maastricht 1991.
[3] Zie bijvoorbeeld C.A.. de Kam, Stelselwijziging gezondheidszorg, in Jaarboek Overheidsuitgaven 1991, onder 
redactie van R. Gerritse en C.A. de Kam, Schoonhoven 1990, pp. 185-197.
[4] Zie bijvoorbeeld J.G.A. van Mierlo, Inkomensverdeling en Overheidsbeleid, in Economisch-Statistische Berich
ten, (Fisconomie), 62e jaargang, nummer 3108,15 juni 1977, pp. 557-580. Zie in vergelijkbare bewoordingen ook 
D.J. Wolfson, Op zoek naar een aanvaardbare verdeling, oratie Erasmus Universiteit Rotterdam, Leiden 1977, 
herdrukt in W.J. Driehuis (red.), Economische theorie en economische politiek in discussie, Leiden 1977, pp. 275-
[5] Dat deze doodzonde niet voor de eerste keer in de bekostiging van onze welvaartsstaat wordt gepleegd is geen 
enkele verontschuldiging. Juist in de verwarring tussen allocatiedoelstellingen met verdelingspolitieke doelstellin
gen van het overheidsbeleid zou wel eens de oorzaak van de ‘crisis van de verzorgingsstaat’ moeten worden 
gezocht, omdat zulks van kwaad tot erger leidt. Zie ook de vroege analyse van D.J. Wolfson, Verwarring van 
doeleinden en instrumenten bedreigt de democratie, in H. Daudt en E. van der Wolk (red.), Bedreigde democratie?, 
Assen 1978.
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In deze bijdrage zal ik ingaan op enkele punten uit de CDA-benadering van de gezondheidszorg en 
de maatschappelijke dienstverlening. De jaren ’90 zullen zeker in de toekomst gekenmerkt worden 
als de jaren waarin beslissende wijzigingen in het stelsel van de ziektekostenverzekeringen zijn 
aangebracht en waarin verhoudingsgewijs zeer intensief gewerkt is aan wettelijke regelingen op het 
gebied van de kwaliteit van de gezondheidszorg, de versterking van de rol van de patiënt/cliënt in 
de zorgsector (klachtenrecht, regeling medezeggenschap), de zorg voor verbetering in de kwaliteit 
van de individuele beroepsuitoefening (BIG) en het wettelijk vastleggen van te stellen grenzen aan 
toelaatbare medische verrichtingen, vooral toegespitst op de topklinische zorg en de ontwikkelings
geneeskunde.

Om de waardigheid van de mens
Enquête-resultaten van zorginstellingen (zieken
huizen en thuiszorginstellingen), maar ook van 
groeperingen van zorgberoepsbeoefenaren (zoals 
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en fysio
therapeuten) wijzen vooral in de jaren negentig op 
het grote belang van een goede gezondheid van de 
burgers en een hoogwaardig niveau van kwalitatief 
goede gezondheidszorg in Nederland.
Geboorte, ziekte en dood behoren tot de meest 
ingrijpende gebeurtenissen in het menselijk leven. 
Daarbij zijn altijd fundamentele menselijke waar
den en waardigheden in het geding.
Ieder mens kan ook begrijpen dat in de komende 
jaren in de zorgsector niet meer alles zal kunnen 
worden toegestaan, dat medisch-technisch gezien 
al wel tot de mogelijkheden van het medisch (be- 
)handelen kan worden gerekend. Zo is onlangs het 
commercieel draagmoederschap door een meer
derheid van de Tweede Kamer afgewezen.
Het CDA streeft naar een nieuw zorgstelsel, waarin 
de mens in de erkenning van die fundamentele 
eigenwaarde centraal staat. Technologie en specia
lisatie in de medische zorg hebben er onder meer 
toe geleid, dat de medische en maatschappelijke 
zorg zich meer dan noodzakelijk intramuraal af
speelt. Een vergaande professionalisering en medi- 
calisering is hiervan het gevolg. Mede door de 
toename van het aanbod aan zorg heeft een erosie

plaats gevonden van zelf- en mantelzorg. De afhan
kelijkheid van het professionele gezondheidsbestel 
is geleidelijk sterk toegenomen.
Het CDA wil bevorderen dat de zorg meer persoon
lijk, menselijker en dichter bij de huidige leef/ 
woonsituatie wordt verstrekt. Waar verantwoorde 
thuiszorg mogelijk is, moeten mensen niet in het 
ziekenhuis liggen. Waar ouderen langer zelfstan
dig zouden kunnen en willen blijven wonen, moet 
opname in een zorgcentrum uitgesteld kunnen 
worden. Ook dat vereist een ondersteunende thuis
hulp.

Verhelderen van verantwoordelijkhe
den
Het CDA wil herschikking van verantwoordelijk
heden van de overheden naar patiënten en cliënten, 
naar zorgverzekeraars en zorgverleners in de 
komende kabinetsperiode verder vorm geven. 
Gespreide verantwoordelijkheden betekent immers, 
dat burgers en organisaties uit de bevolking -zoals 
de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders- hun 
verantwoordelijkheden naar de normen van rent
meesterschap en solidariteit moeten kunnen bele
ven.
Solidariteit tussen oud en jong, arm en rijk, zieken 
en gezonden moet permanent tot uitdrukking komen 
in het basispakket van de voorgestane zorgverze
kering. Ook mag op mensen in de samenleving een

ihartó Fnalitó Fratarnitó OO nr. 37 - aDril 1993



GEZONDHEIDSZORG & MEDISCH/ETISCH HANDELEN ie£
appèl tot een grote onderlinge zorg worden gedaan. 
De beroepsmatige zorg vult onderlinge hulp aan. 
Rentmeesterschap betekent zorg voor eigen en 
andermans gezondheid, door middel van een ver
antwoorde levensstijl, preventie en het besef dat 
kostbare voorzieningen doelmatig beheerd moeten 
worden. Dit kostenbesef betekent voorts dat uitge
ven van de voorgestane zorgverzekering hun grens 
vinden in de algemene aanvaardbaarheid van de 
collectieve lastendruk en welvaartsontwikkeling.

Een voorwaardenscheppende over
heid
Spreiding van verantwoordelijkheden leidt tot een 
nieuwe vaststelling van de overheidstaken. De 
overheid behoort een financile en sociale bodem in 
het bestaan te garanderen, voorwaarden voor een 
verantwoordelijke samenleving te scheppen en 
wettelijke bepalingen, ook in de gezondheidszorg, 
met gezag te handhaven. Deze eisen van gerechtig
heid leiden er toe, dat de overheden de publieke 
gezondheidszorg behartigen, onder meer door toe
passingen van de Wet Collectieve Preventie Ge
zondheidszorg. Ook behoren de overheden het 
belang van de volksgezondheid ook op andere 
beleidsterreinen te laten doorklinken en toe te zien 
op het naleven van wettelijke kwaliteitseisen. 
Tenslotte dienen zij zorg te dragen voor de finan
ciële toegankelijkheid van een toereikend aanbod 
van zorg, de geografische en levensbeschouwelij
ke toegankelijkheid van het aanbod te bewaken, de 
vrije artsenkeuze te waarborgen en de uitgaven 
binnen aanvaardbare financiële grenzen te houden. 
Kenmerkend hierbij is dat het CDA het marktme
chanisme als leidend structuurbeginsel voor het 
komende zorgstelsel sterk afwijst.

Nieuwe perspectieven
De door het CDA voorgestane wijzigingen in het 
stelsel van ziektekostenverzekeringen zijn mede

ingegeven door de wens om meer zorginhoudelijke 
vernieuwing en een betere zorg op maat mogelijk te 
maken. Ook is meer samenhang tussen de zorg
voorzieningen noodzakelijk. Adequate zorg zo dicht 
mogelijk bij de cliënt is daarvan het kenmerk. 
Daartoe dient op lokaal niveau meer bij overeen
komst tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
tot stand te kunnen komen en dienen de financiële 
en wettelijke schotten tussen de verschillende zorg
vormen te verdwijnen. De wens daartoe krijgt des 
te meer betekenis in het licht van de vergrijzing 
waar in toenemende mate extra middelen voor 
nodig zullen zijn.
Voorts zal de Nederlandse gezondheidszorg meer 
en meer in Europees verband moeten worden be
zien, hetgeen consequenties heeft voor het verze
keringsstelsel, de opleidingseisen, de geneesmid
delen en de standaardisatie van medisch-techni- 
sche apparatuur. Nieuwe medische mogelijkheden 
roepen in deze sector steeds weer nieuwe en be
langrijke ethische vragen op die om een adequaat 
antwoord van zowel de overheid als de zorgorgani
saties en de zorgaanbieders vragen. Recent bleek 
dit weer bij de inmiddels voorbije polio-epidemie! 
Het CDA is zich ervan bewust dat de voorgestane 
herstructurering een omvangrijk proces is, dat 
slechts geleidelijk en in fasen vorm kan worden 
gegeven. Opnieuw is dit bewaarheid in de loop van 
1992, nadat op de loonstrookjes in januari te forse 
financiële gevolgen prijkten! Het CDA wenst dat in 
goed overleg met betrokkenen het in gang gezette 
veranderingsproces ook na de derde fase zal wor
den voortgezet.

Leo Vijverberg is beleidsmedewerker volksgezond
heid van de CDA Tweede Kamerfractie.
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Dit artikel gaat in op enkele hoofdthema’s uit het beleid voor de volksgezondheid. Dit gebeurt aan 
de hand van vier punten: de kosten, de financiering, de bestemming van de beschikbare geldmidde
len en de knelpunten. Met het laatste punt zijn we middenin de huidige discussie over de herstruc
turering van de gezondheidszorg verzeild. De lezer wordt in dit stuk lastig gevallen met nogal wat 
cijfers. Het debat over de volksgezondheid wordt dikwijls gevoerd zonder het vermelden van 
feitelijke gegevens en die bepalen nu juist het speelveld voor het beleid. Daarom begint dit stuk met 
enige kwantitatieve gegevens.

1. Kosten
De gehele omzet van de gezondheidszorg en de 
andere dienstverlening die daarmee samenhangt 
zoals zorg voor ouderen of gehandicapten, bedroeg 
in 1992 zo’n 55 miljard gulden111. Dat is ruim 9,8 
procent van het nationaal inkomen. Dat komt neer 
op 3700 gulden per persoon, inclusief baby’s en 
hoogbejaarden. Met dat gemiddelde hoort Neder
land tot de top-vier landen op de hele wereld. 
Alleen de Amerikanen, Duitsers en Denen geven 
per persoon nog meer uit. Dat is in zekere zin niet 
verwonderlijk, want in het algemeen gesproken 
stijgen de uitgaven voor gezondheidszorg naarma
te de welvaart toeneemt. In zekere zin is dat eigen
lijk wèl merkwaardig: juist wanneer we welvaren
der en gezonder worden -in Nederland zijn we 
gezonder dan ooit- geven we meer uit aan gezond
heidszorg. Dat is kennelijk ook een cultureel gege
ven. Rijke mensen hebben meer over voor gezond
heidszorg. Die laatste uitspraak behoeft enige cor
rectie: rijke samenlevingen geven meer uit aan 
gezondheidszorg dan armere. Dat patroon doet 
zich voorin alle landen ter wereld. In economische 
termen: de collectieve inkomenselasticiteit van de 
bestedingen voor gezondheidszorg is groter dan 
één. Of diezelfde elasticiteit ook geldt per individu 
of per gezin, is eigenlijk niet bekend. Daar is 
verbazingwekkend weinig onderzoek naar gedaan. 
Intuïtief ligt voor de hand dat de individuele inko
menselasticiteit lager ligt dan de collectieve. Daar 
bestaan psychologische en economische redenen 
voor. Collectief betaalde goederen of diensten zijn

als het ware gratis voor de individu. Daarmee 
bestaat er geen rem op de consumptie, want men 
heeft nu eenmaal premie betaald voor de particulie
re verzekering of het ziekenfonds en voor de feite
lijke dienstverlening hoeft niet of nauwelijks te 
worden bijbetaald. Particuliere of sociale verzeke
ringen kunnen dus overconsumptie ten gevolge 
hebben, ook wel aangeduid als ‘free rider’ gedrag. 
Een voorbeeld van een incentive binnen verzeke
ringen die invloed heeft op het gedrag, is de no- 
claim korting bij de autoverzekering. Een dergelij
ke korting leidt ertoe dat de consument kleine 
bedragen liever uit eigen zak betaalt dan declareert. 
Aan het eind van het jaar ontvangt hij z’n premie
korting als ‘beloning’ voor dit gedrag. Bovendien 
verlegt dit systeem de administratieve lasten, voor
al voor kleinere bedragen, van de verzekerings
maatschappij naar de verzekerde. In Nederland is 
er nog maar weinig ervaring met deze verzeke- 
ringsvormin de gezondheidszorg, maar in Zwitser
land hebben verscheidene maatschappijen snel na 
elkaar deze polis aangeboden wegens groot succes.

Terugkomend op de kosten: een andere overeen
komst tussen de rijke landen in Europa, maar ook 
tussen landen als de Verenigde Staten en Japan, is 
het feit dat de afgelopen decennia overal sprake is 
geweest van een aanzienlijke toename van de uit
gaven. Nederland is bepaald niet het enige land dat 
worstelt met de kosten in de gezondheidszorg. Een 
ongebreidelde groei van uitgaven gaat niet samen 
met een macro-economisch beleid gericht op het
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verlagen van de collectieve lasten en de loonkos
ten. Dat betekent dat de aandacht van de ministers 
van Financiën en Economische Zaken sterk is gericht 
op de premies voor de Ziekenfondsverzekering en 
de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten. Dat betekent ook, dat zij hun wenkbrauwen 
fronsen indien het ministerie van WVC er niet in 
slaagt het behandelgedrag van medische specialis
ten in bedwang te houden. En wie een medisch 
specialist in zijn kennissenkring heeft, begrijpt dat 
het geen eenvoudige zaak is om aan deze beroeps
groep het gedrag voor te schrijven. Dat werkt 
natuurlijk ook door in de loonkosten. Alle kosten
stijgingen in de gezondheidszorg vertalen zich in 
hogere premies.

2. Financiering^
Waar komt die 55 miljard gulden vandaan? Er zijn

uiteindelijk in totaal voor de AWBZ betaalt. De 
inkomensafhankelijke premie AWBZ bedroeg in 
1992 7,3 procent over het premieplichtig inkomen 
tot fl.42.000,—  dus maximaal fl.2.900,— . De no
minale AWBZ-premie was in 1992 gemiddeld 
fl.130,—— per persoon.

De tweede financieringsstroom is de Ziekenfonds
wet. Alle mensen in loondienst met een inkomen 
beneden de ziekenfondsgrens betaalden in 1992 
6,35 procent premie over het premieplichtig inko
men tot fl. 42.000,— . De nominale premie voor de 
ziekenfondsverzekerden was gemiddeld fl. 198,— 
per persoon. Dat levert samen 14,5 miljard gulden 
op, of ruim 26 procent van alle kosten.
De derde stroom zijn de particuliere verzekering
spremies. In Nederland is bijna eenderde van de 
bevolking particulier verzekerd. Gemiddeld be-

Tabel 1 Financiering zorgsector 1992

(miljoenen guldens) (%)

AWBZ 22.479 40,8
Ziekenfondswet 14.543 26,4
Particuliere verzekering 7.532 13,7
Directe betalingen 4.449 8,9
Algemene middelen 5.681 10.3
Totaal 55.124 100

bron: Financieel Overzicht Zorg 1993

zo’n vijf verschillende financieringsstromen. Uit
eindelijk beginnen ze allemaal in de portemonnaie 
van de burger.
De eerste, de grootste is de AWBZ, de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten. Daarvoor betaalt 
iedereen in Nederland premie. Bijeen levert dat 
22,5 miljard gulden op, of ongeveer 41 procent van 
het totaal.
Terzijde: wie weet precies hoeveel premie AWBZ 
hij per jaar betaalt? Het is interessant om te merken, 
dat maar weinig mensen het antwoord weten op 
deze vraag. Toen we vorig jaar een wat ongelukki
ge aanvaring kregen met de particuliere verzeke
ringsmaatschappijen bleek al snel dat er veel meer 
belangstelling bestond voor de vraag of de nomina
le premie van de AWBZ een of twee tientjes per 
maand bedroeg dan voor de vraag hoeveel men

taalt men zo’n fl. 1.500,— premie per jaar. In totaal 
is dat 7,5 miljard gulden of 13 procent.
Naast deze premie betalen de particulier verzeker
de sinds 1986 een omslagbijdrage. Dat bedrag is 
een bijdrage aan de kosten van de mensen met een 
standaardverzekering, voor wie de premies lager 
zijn dan de gemiddelde kosten. Vorig jaar was deze 
omslagbijdrage fl. 414,— per persoon.

De vierde geldbron voor de gezondheidszorg zijn 
de directe betalingen door de gebruikers. Dat zijn 
bijvoorbeeld de eigen bijdragen door de bewoners 
van verzorgingstehuizen, of de eigen betalingen 
voor geneesmiddelen. Het geheel bedraagt bijna 5 
miljard gulden, of 9 procent van die 55 miljard.

Tenslotte draagt ook de schatkist bij. Uit de alge
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mene middelen stroomt 5,6 miljard gulden naar de 
gezondheidszorg, ruim 10 procent van het geheel. 
Tabel 1 bevat een overzicht.

3. Bestemming
Waar gaan al die geldstromen heen?
In het FOZ worden verschillende uitgavencatego
rieën onderscheiden. De belangrijkste zijn: zieken
huizen (14,9 mld), hulpverlening door medische 
specialisten (2,7 mld), geestelijke gezondheids
zorg (3,7 mld), voorzieningen voor gehandicapten 
(4,6 mld), extramurale zorgverlening (9,5 mld) en

sector is een arbeidsintensieve sector. Een groot 
deel van de kosten, ruim 60 procent, bestaat uit 
loonkosten. In totaal werken er meer dan 560.000 
mensen in de gezondheidszorg. Dat is ongeveer 10 
procent van de totale werkgelegenheid in Neder
land. Het grootste deel werkt in ziekenhuizen en 
andere instellingen, in totaal ruim 300.000. Bij de 
gezinszorgen het kruiswerk zijn ongeveer 100.000 
mensen in dienst. Het aantal vrije beroepsoefena
ren is bijna 40.000; dat zijn de huisartsen, tandart
sen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en ande
re vrije beroepen.

Tabel 2  Uitgaven zorgsector 1992

(miljoenen guldens) (%)

Ziekenhuizen 14.861 27,2
Specialistische hulp 2.729 5,0
Ziekenvervoer 511 0,9
Voorzieningen geestelijke gezondheidszorg 3.680 6,7
Voorzieningen gehandicapten 4.578 8,4
Voorzieningen ouderen 10.036 18,4
Extramurale voorzieningen 9.513 17,4
Farmaceutische hulp en hulpmiddelen 5.323 9,7
Preventie 731 1.3
Beheer en diversen 2.723 5.0
Totaal 54.685 100

bron: Financieel Overzicht Zorg 1993

geneesmiddelen en hulpmiddelen (5,3 mld).

Die uitgavencatgorieën sluiten niet aan op de inde
ling naar financieringsbron. Sommige voorzienin
gen worden uit één bron betaald, maar andere uit 
meerdere. Zo ontvangen ziekenhuizen geld van de 
particuliere verzekeringen en van de ziekenfond
sen en daarnaast rechtstreekse betalingen door 
patiënten en geld uit de algemene middelen. De 
voorzieningen voor ouderen vallen grotendeels 
onder de AWBZ en de Wet op de bejaardenoorden, 
maar daarnaast krijgen zij bijdragen van WVC en 
van de bewoners. De meeste instellingen voor 
gehandicapten worden volledig uit de AWBZ be
taald.
De bestemmingen van het geld vallen grosso modo 
ook af te leiden uit de werkgelegenheid. De zorg-

4. Knelpunten
Bij de beschrijving van de kosten en de bestem
ming van de financiële middelen zijn zijdelings al 
enkele grote bestuurlijke vraagstukken aan de orde 
geweest.

Deze knelpunten in de gezondheidszorg vallen in 
drie thema’s samen te vatten. Het zijn hoofdpunten 
op de bestuurlijke en politieke agenda voor de 
gezondheidszorg. In ieder geval komen deze vraag
stukken al in de komende maanden aan de orde, 
waar het gaat om de kabinetsafspraken voor het 
macro-economische en financiële beleid voor 1994 
en om wetsvoorstellen die op dit moment in voor
bereiding zijn. Als vooruitziend politicus moet ik 
daar natuurlijk ook de programma’s voor de ko
mende verkiezingen aan toevoegen.
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Het eerste thema is de herijking van de relatie 
tussen bestuur en burger. Dat is een breed thema 
dat zich niet beperkt tot de zorgsector. Op allerlei 
terreinen van bestuur staat de vorm en reikwijdte 
van onze welvaartsstaat ter discussie. Hier gaat het 
om zaken als een minder detaillistisch sturende

We zijn in Nederland er aan gewend geraakt, dat in 
de zorgsector alle problemen worden opgelost door 
de overheid. Daarmee komen ook alle klachten 
terecht bij de overheid als het mis gaat of als er 
tekorten ontstaan of als de dienstverlening niet is 
af gestemd op de vraag van de gebruiker. Er bestaan

Tabel 3 Voorzieningen zorgsector, naar financieringsbron 1992

(miljoenen guldens)

AWBZ ZFW Part. Directe Algemeen
verzekering betaling middelen

Academische en algemene ziekenhuizen 8.947 3.871 896
Specialistische hulp 1.196 1.194
Psychiatrische ziekenhuizen 3.372
Inrichtingen voor zwakzinnigen 2.848
Dagverblijven en
gezinsvervangende tehuizen 1.326
Verpleeghuizen 4.813
Bejaardenoorden 2.185 2.991
Gezinsverzorging 1.641 382
Kruiswerk 846
Huisartsen 1.212 563 431
Tandartsen 837 383 917
Paramedische hulp 916 433
Hulpmiddelen 741 40
Geneesmiddelen 4.581
Revalidatie 413
Collectieve preventie 655
Overig, inclusief beheer en
administratie en provisie 1.897 1.436 1.047 974 1.14Q

Totaal 22.479 14.534 7.532 4.889 5.683

bron: Financieel Overzicht Zorg 1993

overheid, de burger en de andere partijen.

De enorme geldhoeveelheden en aantallen maken 
duidelijk dat de wereld van de gezondheidszorg 
bijna een staat binnen de staat is. Het is niet altijd 
helemaal duidelijk wie het schip van deze staat 
bestuurt. Wie is ervoor verantwoordelijk dat zie
kenhuizen goed draaien, dat er voldoende bedden 
in de verpleegtehuizen staan, dat er goed geschoold 
en gemotiveerd personeel werkt en blijft werken? 
Wie verdeelt de financiële middelen, wie formu
leert de financiële randvoorwaarden en condities? 
Wat gebeurt er als een deelsector te snel groeit en 
de middelen beperkt zijn?

talloze voorbeelden van slechte dienstverlening, 
onredelijke behandeling of onnodig lange wachttij
den. Het is opmerkelijk, dat in de gezondheidszorg 
niemand verantwoordelijk lijkt te zijn voor derge
lijke tekortkomingen en dat alle ogen op de over
heid zijn gericht.
Herijken van de relatie tussen bestuur en burger 
houdt ook in het verleggen van taken en verant
woordelijkheden. We zijn op zoek naar wegen om 
de verantwoordelijkheid, ook in financiële zin, van 
alle partijen in de gezondheidszorg te vergroten.

Het tweede thema in de gezondheidszorg is de 
kostenbeheersing. Welke maatregelen zijn effec
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tief, ook op de lange termijn? Er bestaat brede 
overeenstemming, ook in politieke kring, over het 
feit dat de huidige instrumenten voor kostenbe
heersing sleets zijn en niet meer goed werken. De 
instrumenten stammen uit de jaren ’60 en geven 
een sterke centralistische sturingspositie aan de 
overheid. Daarbij bestaat weinig ruimte voor indi
viduele afwegingen of voor onderhandelen op het 
uitvoerende vlak. De huidige kabinetsplannen 
maken een einde aan dit model (dat overigens 
opmerkelijk veel trekken vertoont van de bestuur
lijke constellatie in de voormalige Oost-Europese 
economieën). Men zou kunnen zeggen, dat de 
gezondheidszorg bezig is over te stappen naar een 
holding-model. De centrale holding, in dit geval de 
overheid, trekt op centraal niveau de financierings
middelen aan. Dat gebeurt niet op de kapitaal
markt, maar door het heffen van premies. Vervol
gens worden de middelen verdeeld over de ver
schillende verzekeringsmaatschappijen die de rol 
van zelfstandige werkmaatschappijen vervullen. 
De centrale holding verschaft de financieringsmid
delen en formuleert enkele centrale spelregels, 
maar daarbinnen kunnen de werkmaatschappijen 
vrij opereren. Tegelijkertijd krijgen ook de andere 
partijen in de gezondheidszorg een meer zelfstan
dige en risicodragende rol. Dergelijke noties zijn in 
het bedrijfsleven al lang gemeengoed. Dat is echter 
in de gezondheidszorg nog lang niet het geval.

Het derde thema is de positie van de consument. 
Traditioneel is bij de volksgezondheid de patiënt 
object van beleid geweest. De maatregelen waren 
vooral gericht op het beschermen van de patiënt als 
zwakke partij in het geheel. Langzamerhand groeit 
het besef, dat het niet alleen gaat om de zieke burger 
maar dat ook de positie van de gezond burger als 
verzekerde in het geding is. Keuzevrijheid voorde 
consument is in onze samenleving een belangrijk 
uitgangspunt, dat echter in de gezondheidszorg nog 
maar weinig erkenning geniet. Bij een grotere 
keuzevrijheid van de burger past ook een grote 
mate van directe financiële betrokkenheid. Gelei
delijk is de erkenning toegenomen dat er binnen 
een sociaal verzekeringsstelsel wel degelijk ruimte 
bestaat voor zaken als eigen bijdragen of het nemen 
van een eigen risico binnen de ziektekostenverze
kering. Over deze onderwerpen is de afgelopen 
jaren veelvuldig gesproken binnen het kabinet en

het parlement. Het blijft één der hoofdthema’s bij 
de verdere invoering van de herziening van het 
verzekeringsstelsel.

5. Stelselherziening
In het voorgaande zijn reeds enkele van de stelsel
herzieningen in de zorgsector aan de orde geweest. 
Kort samen gevat gaat het om het volgende. Ten 
eerste, het integreren van de verschillende finan
cieringsstromen tot één verzekeringsstelsel. Hier
door vervallen ook de verschillen in condities en 
beheersregimes. Dat maakt een betere afweging in 
de keuze tussen alternatieven mogelijk, bijvoor
beeld behandeling thuis, dagbehandeling of opna
me. Op dit moment zijn aan die keuze financiële 
gevolgen verbonden die voor de consument of 
diens familie of voor de instellingen averechts 
kunnen werken. Een ander gevolg is dat de verant
woordelijkheid voor de allocatie van middelen en 
het financiële beheer in één hand komt te liggen: die 
van de verzekeraars. In de toekomst vallen de 
verschillen weg tussen ziekenfonds en particuliere 
verzekeraars en ziektekostenregelingen voor amb
tenaren. De toekomstige zorgverzekeraars worden 
risicodragend. Zij moeten alle dezelfde basisverze
kering aanbieden, mogen niet langer bepaalde risi
cogroepen uitsluiten en dragen zorgplicht. Dat 
laatste betekent dat zij ervoor aansprakelijk zijn dat 
de aangesloten verzekerden hun rechten kunnen 
realiseren.

Een tweede belangrijk aspect van de stelselherzie
ning is het invoeren van financiële prikkels tot 
doelmatigheid. Het huidige stelsel bevat tal van 
prikkels tot ondoelmatigheid. Voorbeelden zijn de 
tariefstructuur van huisartsen en medisch specialis
ten of het feit dat de keuze tussen thuiszorg, opna
me in een bejaardenoord of verpleeghuis zeer ver
schillende financiële gevolgen heeft voor de be
trokkenen. Dat kan beslissingen in de verkeerde 
richting sturen. Voorbeelden van financiële incen- 
tives tot gepast gebruik zijn de eigen bijdragen van 
verzekerden, de mogelijkheid tot het nemen van 
een eigen risico of aanpassingen in de tarief stuc- 
tuur.

Een derde, misschien wel het belangrijkste, aspect 
is het verminderen van de directe overheidssturing 
en het vergroten van de onderhandelingsvrijheid
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voor de uitvoerende partijen. In 1992 trad de Wet 
afschaffen contracteerverplichting en invoering 
maximum tarieven in werking. Ook verviel het 
systeem van vestigingsvergunningen voor huisart
sen. De ziekenfondsen zijn niet langer gebonden 
aan hun wettelijk afgebakende grenzen. In voorbe
reiding zijn aanpassingen in de Wet Ziekenhuis
voorzieningen en in de Wet Tarieven Gezond
heidszorg. Dat zijn alle voorbeelden van deregule
ring die de dienstverlenende instellingen en be
roepsoefenaren en de verzekeraars meer ruimte en 
bevoegdheden en tegelijkertijd meer risico en fi
nanciële verantwoordelijkheid toekennen.
Vanaf de start van de stelselherziening is het uit
gangspunt geweest, dat de veranderingen geleide
lijk zullen verlopen. Dat maakt tussentijds bijstel
len mogelijk. Dat maakt het proces ook moeilijker: 
bij iedere stap vindt opnieuw debat plaats over de 
grondbeginselen en merites van de gehele herstruc
turering.

6. Tenslotte
Als staatssecretaris van WVC voel ik me wel eens 
kapitein op een schip met meerdere stuurlui die 
tegelijker aan het roer staan. Het is wel een groot 
schip: de omzet in onze branche is zo’n 55 miljard 
gulden. Dat geld komt langs verschillende kanalen 
binnen en heeft een grote verscheidenheid van 
bestemmingen naar tal van uitvoerende eenheden. 
Er bestaan honderden ziekenhuizen en andere in
stellingen, en er werken duizenden huisartsen en 
tandartsen en honderdduizenden andere mensen. 
Dat maakt het bestuur niet eenvoudig. Bovendien 
staan er nogal wat stuurlui op het schip en aan de 
wal.

Hans J. Simons is staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur.

[1J Financieel Overzicht Zorg 1993, TK, vergaderjaar 199201993, 22808, nrs. 1-2
[2] De meeste cijfers uit dit stuk komen uit het Financieel Overzicht Zorg (FOZ). Het FOZ verschijnt ieder jaar 
tegelijkertijd met de begroting van WVC.
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DE BIOTECHNOLOGISCHE REVOLUTIE, 
KAN ZE GESTUURD WORDEN?

dr. prof. P. van Duijn

De kennis van wat zich in het inwendige van levende organismen afspeelt neemt, vooral sinds de 
vijftiger jaren, spectaculair toe. De opheldering in 1953 van de basisstructuur van het erfelijkheids- 
molecuul, nu alom bekend onder de afkorting DNA, was daarbij een mijlpaal.

De vérstrekkende maatschappelijke gevolgen van 
deze wetenschappelijke ontdekking kwamen aan 
het licht toen laboratoriumbiologen in 1973 erin 
slaagden met behulp van deze moleculen bij leven
de cellen extra erfelijke informatie in te brengen. 
Dit lukte eerst bij bacteriën, later ook bij de cellen 
van planten, dieren en mensen. Spoedig daarna 
werd duidelijk dat deze genetische technologieën 
welhaast onbeperkte nieuwe mogelijkheden tot 
ingrijpen in levensprocessen in zich hebben. Hoe
wel genetische modificatie, ook wel genetische 
manipulatie genoemd, van micro-organismen, 
planten en dieren nog aan het begin van haar 
ontwikkeling staat, begint ze hier en daar al prakti
sche toepassing te vinden. We zien dit bij de voed
selbereiding, bij de bestrijding van de milieuver
vuiling, bij het resistent maken van landbouwge
wassen tegen plagen ter verhoging van de voedsel- 
produktie. In de farmaceutische industrie opent ze 
vele mogelijkheden voor de bereiding van geheel 
nieuwe geneesmiddelen. De verwachting is dat 
langs deze weg effectievere medicijnen zullen 
worden gevonden voor nu nog moeilijk te behande
len ziekten zoals kanker en rheuma.
Daarnaast, en dat is wat velen huiverig maakt, 
scheppen de uit laboratoriumonderzoek voortge
komen biomedische technieken nieuwe mogelijk
heden om in te grijpen in aspecten van het mense
lijk bestaan, zoals voortplanting en erfelijkheid, die 
men voorheen gewend was te beschouwen als niet 
te beïnvloeden mysteries van het leven.
Alom rijst dan ook, vooral op dit laatste terrein, de 
vraag: mag alles wat kan? De milieubeweging 
maakt zich zorgen over verstoring van het biolo
gisch evenwicht door genetisch veranderde orga
nismen en planten. De dierenbescherming voert

actie tegen de voortplanting van de genetisch ver
anderde stier Herman en de regering worstelt met 
een wetsvoorstel over het al of niet toelaten van 
experimenten met menselijke embryo’s in de labo
ratoria.
De vraag rijst of de op ons afkomende biotechni
sche revolutie, die op langere termijn nog veel meer 
in petto heeft, wel te sturen valt en, zo ja, door wie 
en waar er gestuurd kan worden.
Sommigen menen een eenvoudig antwoord op deze 
vraag te hebben. Ze verwachten van de nieuwe 
biotechnieken meer kwaad dan goed en zouden het 
liefst ook het fundamentele wetenschappelijk 
onderzoek waarop de nieuwe technieken zijn geba
seerd, willen stoppen.
In het volgende zal worden getracht aan te tonen dat 
deze weg niet begaanbaar is en dat de aangrijping
spunten van een mogelijke sturing elders liggen. 
Daarvoor is het nodig onze blik te verruimen naar 
het bredere maatschappelijke verband waarin we
tenschap en technologie zich ontwikkelen.

Biotechnologie tussen wetenschap 
en consument
Om beter zicht te krijgen op de sturing van de 
biomedische technologie is het nuttig deze te plaat
sen in een keten van activiteiten die begint bij het 
proces van kennisverwerving in het wetenschappe
lijk onderzoek en eindigt bij de patiënt-consument 
die actief of passief met de maatschappelijke ge
volgen wordt geconfronteerd.
Te beginnen bij de biowetenschapper ontmoeten 
we dan achtereenvolgens de biotechnologie, de 
industrie en het gezondheidszorgcircuit. Aan het 
eind van de keten staat de burger als consument, 
cliënt of patiënt.
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Bezien we elk van de genoemde beroepsgroepen 
nader dan zijn ze in eerste instantie te beschouwen 
als apart opererende sub-culturen. Ze kennen elk 
hun eigen beroepsorganisaties en beroepscode. Ze 
spreken elk een eigen taal die voor out-siders vaak 
moeilijk toegankelijk is. Ze zijn gericht op het 
behoud van eigen identiteit en positie in de maat
schappij. Men zou ze belangengroeperingen kun
nen noemen mits men dit niet uitsluitend opvat als 
gericht op materieel belang, maar ook op de ideële 
doelstellingen die ze nastreven.
Behalve door hun interne dynamiek, gericht op hun 
specifieke doelstelling, worden de beroepsgroepen 
ook door externe krachten beïnvloed. Ze beïnvloe
den elkaar en staan bovendien onder invloed van 
sturende culturele en politieke krachten vanuit de 
samenleving.
De dynamiek van dit samenspel laat zich goed

het systeem gesymboliseerd door het laatste rad. 
Anderzijds kan hij of zij ook het systeem van 
buitenaf bij sturen via beïnvloeding van het over
heidsbeleid.

Werkdeling
De opdeling in sub-culturen verklaart de enorme 
effectiviteit en produktiviteit die het systeem ken
merkt. Reeds in 1776 voorspelde Adam Smith, die 
wel de vader van het kapitalisme wordt genoemd, 
dat werkdeling het geheim zou worden van de 
industriële revolutie. Sindsdien is ze een vanzelf
sprekend en dominerend aspect van onze techno- 
cultuur geworden. Terzijde kan opgemerkt worden 
dat werkverdeling ook een belangrijke oorzaak is 
voor de communicatieproblematiek die onze cul
tuur kenmerkt. Die doet zich voelen binnen de 
wetenschappen en technologieën zelf, maar komt

symboliseren dooreen stelsel van in elkaar grijpen
de raderen gereguleerd zowel door aandrijvende 
als remmende culturele, economische en politieke 
krachten vanuit de maatschappij. (Zie figuur 1) 
De burger speelt daarbij een dubbele rol. Enerzijds 
is hij in de rol van consument-patiënt onderdeel van

nog pijnlijker tot uiting in de kloof tussen leken en 
deskundigen die onvermijdelijk met de werkdeling 
en specialisatie is verbonden.
Uiteraard bedoelt het raderwerkmodel niet te sug
gereren dat maatschappelijke processen mecha
nisch van aard zijn of met een mechaniek zijn te
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vergelijken. Wel blijkt het raderwerk een bruikbaar 
denkraam te zijn om verbanden zichtbaar te maken 
die in deelbeschouwingen over natuurwetenschap 
en techniek vaak te weinig aandacht krijgen. Even
eens mag duidelijk zijn dat met dit schema niet alle 
maatschappelijke processen die wetenschap en 
technologische ontwikkelingen beïnvloeden kun
nen worden weergegeven.
Alvorens het probleem van de sturing aan te snijden 
is het nuttig, voor zover het de biowetenschappen 
en de biotechniek betreft, eerst de interne aandrijf- 
krachten binnen elke sub-cultuur te bespreken.

Fundamenteel onderzoek
Sinds de vijftiger jaren is het moleculair onderzoek 
van levende organismen, dat ook daarvoor al de 
nodige successen boekte, in een stroomversnelling 
geraakt. In een niet aflatende stroom van publica
ties en congressen wordt de moleculaire basis van 
voor het leven karakteristieke processen zoals cel
deling, erfelijkheid en voortplanting in een snel 
tempo ontrafeld.
Het onderzoek leert dat, of het nu om een bacterie, 
een tomaat, een boom, een vlieg, een vis, een koe of 
een mens gaat, deze processen volgens dezelfde 
grondprincipes verlopen met DNA als centraal 
regelmolecuul.
Voor de pioniers die de fundamentele ontdekkin
gen deden hoe het in de wereld van de levende 
cellen toegaat, was de voornaamste drijfveer niet 
de mogelijke toepassing van hun vondsten. De 
Zwitser Friedrich Miescher die in 1870 voor het 
eerst DNA moleculen uit cellen isoleerde en onder
zocht had geen notie wat de functie van deze stof 
was, laat staan van mogelijke toepassingen. Hij en 
latere onderzoekers werden gemotiveerd door het 
verlangen om het onbekende te verkennen. Ze 
staan daarmee op één lijn met ontdekkingsreizigers 
zoals Marco Polo, Columbus, Livingstone, Hillary 
en vele anderen.
Met een vaak fanatiek doorzettingsvermogen was 
hun doel ze de grenzen van de kennis steeds verder 
te verleggen. Uiteraard speelden ook persoonlijke 
motieven zoals het verlangen naar roem en aanzien 
een rol.

Is de drang te willen weten om het weten, toegeven 
aan een ongeremde nieuwsgierigheid, goed of 
slecht?

Als we nagaan hoe in de Westerse cultuurkring 
daarover wordt gedacht, dan blijkt dat de zucht naar 
meer kennis moreel niet wordt veroordeeld. In 
tegendeel, vrijwel iedereen acht weten beter dan 
niet weten. De fundamentele wetenschapsbeoefe
ning blijkt de volle morele en financiële steun van 
de gemeenschap te genieten.
De enige beperkende factor is dat van de onderzoe
ker wordt verwacht geen methoden toe te passen 
die strijdig zijn met belangrijke humanitaire waar
den. Zo’n situatie doet zich voor, nu de laborato- 
riumbiologie zo ver gevorderd is dat men het begin 
van het voortplantingsproces van de mens in glazen 
vaatjes kan doen verlopen waardoor het voor gede
tailleerd onderzoek open ligt.
De vraag wat hier wel en niet mag spitst zich 
momenteel toe op wetenschappelijke experimen
ten met menselijke embryo’s om de kennis van dit 
proces te vergroten.
In de eerste dagen na de bevruchting is het embryo 
nog kleiner dan een speldeknop. Het is slechts 
onder de microscoop zichtbaar en bestaat uit een 
klompje cellen waaraan nog niets menselijks te 
zien is.
In 1990 nam, na een lang en diepgaand debat, het 
Britse parlement een wet aan die wetenschappelij
ke experimenten met deze embryo’s onder strenge 
voorwaarden toestaat. De belangrijkste daarvan is 
dat de embryo’s in glaswerk niet langer dan 14 
dagen in leven gehouden mogen worden en niet in 
de baarmoeder van een vrouw mogen worden inge
plant.
Het werkterrein van de nieuwsgierige onderzoeker 
wordt hier op morele gronden duidelijk begrensd. 
Zo’n beperking van de vrijheid van onderzoek is 
echter een uitzondering.
Als we overgaan van te willen begrijpen hoe de 
natuur in elkaar zit, naar het ingrijpen in de bestaan
de orde, met andere woorden van natuurweten
schap naar technologie, dan verandert het beeld.

Biotechnologie
Technologie kan worden omschreven als de geor
ganiseerde toepassing van fundamentele weten
schap om te voldoen aan de behoeften van mens en 
maatschappij.
De doelstelling van de technisch ingenieur is dan 
ook een andere dan het verwerven van kennis om de 
kennis. Op zichzelf kan men het technisch ontwer-
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pen en construeren ook een vorm van wetenschap 
noemen. Men spreekt dan van technische weten
schappen, een wens die lijkt ingegeven doordat het 
woord wetenschap in onze maatschappij een hoge
re status heeft dan de term techniek. Er is geen 
bezwaar tegen, mits men het principiële verschil 
tussen de doelstellingen van wetenschap en tech
nologie in het oog blijft houden.
De mogelijkheid het door fundamenteel onderzoek 
verworven inzicht in de mechanismen van de erfe
lijkheid om te zetten in praktisch toepasbare tech
nologieën, werd voor het eerst duidelijk bij bacte
riën.
In 1973 ontwikkelden Cohen en Boyer van de 
Universiteit van Califomia te San Fransisco een 
methode om DNA-moleculen zo in te voeren in 
levende bacteriën, dat deze organismen erfelijk 
geprogrammeerd werden producten (eiwitten) te 
gaan produceren, gedicteerd niet alleen door hun 
eigen DNA, maar ook door de erfelijke code van 
het extra ingebrachte DNA. Deze vondst markeert 
het begin van wat men de nieuwe biotechnologie 
zou kunnen noemen.
Sinds deze doorbraak blijkt het mogelijk bacteriën 
een scala van geneesmiddelen en vaccins te laten 
procuderen. Behalve bacteriën en schimmels laten 
zich ook planten genetisch modificeren. Hennep en 
aardappelen kunnen zo, met behoud van hun nor
male uiterlijk, aangezet worden tevens allerlei far
maceutisch belangrijke produkten zoals psycho
farmaca en menselijke bloedeiwitten te gaan vor
men.
Ook de genetische programma’s in cellen van 
schapen kunnen via DNA-injectie, in de bevruchte 
eicel aangevuld worden. Hierdoor gaan ze in hun, 
overigens normale, melk allerlei mens-eigen eiwit
ten produceren.
De nieuwe biotechnologie kan ook op de lichaams- 
en voortplantingscellen van de mens zelf worden 
toegepast. Wat bij de muis en de koe technisch 
mogelijk is kan vroeger of later ook bij de mens. 
De eerste experimenten met lichaamscellen van 
patiënten met ernstige erfelijke ziektes weer wor
den hersteld, ontmoeten geen morele bezwaren. 
Het met behulp van DNA-technieken vaststellen 
van erfelijke afwijkingen in diverse stadia van de 
zwangerschap wordt eveneens door velen aan
vaardbaar geacht. Wanneer er sprake is van expe
rimenten met geslachtscellen is er meer aarzeling.

Het creëren van transgene mensen zoals nu vooral 
bij muizen reeds op grote schaal gebeurt, wordt 
terecht op morele gronden afgewezen, ook al is het 
technisch waarschijnlijk niet moeilijker uitvoer
baar. Het nog steeds voortdurend debat rond deze 
zaken illustreert dat biotechnologie niet waarden
vrij bedreven kan worden en dat morele overwe
gingen een rol spelen bij het al of niet accepteren 
ervan.

Biomedische industrie
Het industriële circuit heeft als doel door massa- 
produktie de behoeften van zoveel mogelijk consu
menten te bevredigen.
Het is daarbij, behalve op de werknemers, aange
wezen op kapitaalverschaffers die winst verwach
ten. Ondernemers worden mede daardoor aangezet 
zo efficiënt mogelijk te produceren en steeds weer 
nieuwe afzetmarkten te zoeken.
In de geneesmiddelenindustrie, die zeer omvang
rijk is, beginnen de nieuwe genetische biotechnolo- 
gieën een steeds belangrijker rol te spelen. Alleen 
van via gen-technologieën geproduceerde nieuwe 
geneesmiddelen wordt voor het jaar 2000 op we
reldschaal een omzet van 20 miljard dollar ver
wacht.

Het gezondheidszorgcircuit
Dit circuit is het werkterrein van zorgaanbieders 
zoals artsen, apothekers, paramedici en verpleeg
kundigen. Als bemiddelaars tussen hen en de pa
tiënten spelen de zorgverzekeraars hier eveneens 
een belangrijke rol. De ideële doelstelling en het 
bestaansrecht van dit circuit is de zorg voor de 
individuele patiënt en het creëren van de maat
schappelijke voorwaarden voor die zorg.
In Nederland wordt het zorgcircuit niet geheel 
overgelaten aan het vrije spel van de maatschappe
lijke krachten. Gelukkig kennen we een van over
heidswege verplicht stelsel van een voor iedereen 
toegankelijke ziektekostenverzekering, gebaseerd 
op het solidariteitsprincipe. De discussie over een 
nieuw systeem van ziektekostenverzekering gaat 
momenteel vooral over de vraag in hoeverre het 
vrije markt-principe, gesymboliseerd in het rader
werk, zich verdraagt met het beginsel van sociale 
rechtvaardigheid.
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Autonomie binnen de wetenschap
Na deze korte typering van de bij het proces betrok
ken beroepsgroepen, elk met hun eigen aandrijf- 
krachten, wordt het van belang aandacht te schen
ken aan hun onderlinge interacties. Daarbij nemen 
twee raderen een bijzondere positie in, namelijk die 
aan het begin en die aan het eind van de keten. De 
tussenliggende raderen staan midden in het pro- 
duktieproces en zijn daarmee minder autonoom. 
Het circuit van het fundamentele onderzoek neemt 
een bijzondere plaats in omdat het fungeert als de 
“startmotor” van het hele raderwerk.
Om op een ander beeld over te gaan kan men het 
zien als een bron waaruit voortdurend nieuwe kennis 
opwelt. Er is nog geen teken dat deze kennisbron, 
door de Westerse natuurwetenschap rond 1500 
aangeboord, tekenen van uitputting vertoont. De 
richting en de strategie van het fundamentele on
derzoek worden, als we het proces over een langere 
periode bezien, bepaald door de aard van het veld 
van onderzoek en de logica van het onderzoekpro
ces. De produktie van nieuwe kennis is een in hoge 
mate autonoom proces met een eigen interne dyna
miek.
Zo was het, bij het steeds verder doordringen in de 
binnenkant van het menselijk lichaam, onvermij
delijk dat het anatomisch onderzoek voorafging 
aan het onderzoek van de microscopisch kleine 
cellen.
Het onderzoek van de dode materie, met de metho
den van de chemie en de fysica, moest een zekere 
rijpheid hebben bereikt, aleer de veel complexere 
levende organismen met succes onderzocht kon
den worden. Men kan zelfs verdedigen dat de 
huidige milieuproblematiek veroorzaakt is doordat 
vele nieuwe chemische produkten werden losgela
ten op het biologisch milieu op een tijdstip dat de 
laboratoriumbiologie nog niet voldoende kennis 
van de levensprocessen bezat om dat verantwoord 
te doen. Dit faseverschil in kennisniveau tussen 
beide disciplines kan noch de toenmalige chemici 
noch de toenmalige laboratoriumbiologen verwe
ten worden. Inmiddels neemt de kennis van de 
processen die zich in de cellen van planten, dieren 
en mensen afspelen steeds meer toe.
Daarmee groeit ook het inzicht in wat levende 
organismen wel en niet kunnen verdragen. Tegelij
kertijd begint, op basis van deze inzichten, de 
nieuwe biotechnologie producten en processen te

ontwikkelen die niet of minder schadelijk zijn om 
zo de vroeger onbedoeld begane fouten te herstel
len.
Onze conclusie moet zijn dat het fundamentele 
onderzoek een interne strategie volgt die, als men 
op de grote lijnen let, gedicteerd door de aard van 
wat onderzocht wordt en door de in een bepaalde 
periode beschikbare onderzoeksmethoden. Weten 
om te weten wordt in onze cultuur moreel gespro
ken niet slechts getolereerd, maar zelfs toegejuicht. 
De enige invloed die de maatschappij erop kan 
uitoefenen is de hoogte van de investering in geld 
en menskracht. Daarmee kan men het voortuit- 
gangstempo reguleren, niet de richting, waarin het 
zich ontwikkelt. Afsluiten van de kennisbron waaruit 
de natuurwetenschap opwelt zou veel problemen 
voorkomen. Dat is echter nergens ter wereld aan de 
orde.

De intermediaire circuits
De autonomie van de tussenliggende circuits, de 
technologie, de industrie en het zorgcircuit, is veel 
minder uitgesproken. Ze worden zowel “geduwd” 
als “getrokken” door de naastliggende raderen. 
Ingenieurs worden in hun ontwerpactiviteit niet 
alleen beperkt door wat op een bepaald moment in 
het fundamentele onderzoek is ontdekt, maar moeten 
er tevens rekening mee houden of er wel industriële 
interesse voor hun werk is.
Een analoge situatie heerst er in het industriële 
circuit. Ook hier is wat technisch mogelijk is niet 
doorslaggevend voor het in produktie nemen van 
een uitvinding. Er moet van de kant van de dienst
verlenende circuits en uiteindelijk van de kant van 
de consument voldoende vraag zijn.
Het is het laatste rad, dat van de burger in de rol van 
consument-cliënt-patiënt dat, evenals het eerste, 
een strategische positie inneemt. Daar wordt uit
eindelijk beslist of een technisch ontwerp van een 
ingenieur niet verder komt dan zijn tekenbord of 
dat het zich een blijvende plaats in de huishoudens 
of in het zorgcircuit weet te verwerven.

De consument-patiënt
De doelstelling ook van de nieuwe biomedische 
technologie is tegemoet te komen aan de noden en 
de wensen van de consument. Daarbij moeten we 
bedenken dat het moeilijk is een door onze Wester
se maatschappij geaccepteerd minimumpakket aan
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noodzakelijk geachte behoeften op het gebied van 
gezondheidsvoorzieningen voor altijd vast te leg
gen.
Wel is duidelijk dat er geen grens is aan de wensen 
van de zorgvragenden. Echtparen wensen, nu dit 
technisch mogelijk is, dat het zorgsysteem hen de 
middelen verschaft niet alleen het aantal van hun 
nageslacht te reguleren, men wenst tevens kinderen 
op een tijd die het best in de carrière past. Men 
wenst ongewenste zwangerschappen te vermijden 
maar ook faciliteiten om deze af te breken. Per jaar 
worden in Nederland vooral om sociale redenen 
bijna 20.000 zwangerschappen afgebroken. 
Anderzijds wil men, als de natuur verstek laat gaan, 
kinderen krijgen door middel van reageerbuisbe
vruchting (in vitro fertilisatie). De volgende stap is 
dat men kinderen zal wensen van een bepaald 
geslacht en met bepaalde genetische kwaliteiten. 
Technisch is geslachtsbepaling voor de geboorte 
reeds mogelijk. Via kunstmatige inseminatie met 
geselecteerde donorzaadcellen is enige invloed op 
de genetische kwaliteit eveneens reeds realiseer
baar, bijvoorbeeld voor Amerikaanse burgers die 
daarvoor over de nodige financiële middelen be
schikken.

Ook wat betreft de zorg rond het levenseinde zijn de 
wensen onbeperkt. Alle nieuwe biomedische tech
nologieën die in staat zijn het leven te verlengen, al 
gaat het maar om enkele jaren, mogen zich in grote 
publieke belangstelling verheugen.
Welliswaar begint naast deze tendenzen, gericht op 
steeds meer en beter, zich een stroming af te teke
nen die, vanuit verschillende motieven, probeert 
levenswijzen te ontwikkelen waarbij zo min moge
lijk een beroep wordt gedaan op de medische tech
nologieën. Erg krachtig is deze nieuwe levensstijl- 
beweging echter nog niet.

Externe krachten op het raderwerk
Bezien we het raderwerk als geheel dan kan de 
conclusie geen andere zijn dan dat binnen elk 
circuit zeer sterke aandrijfkrachten werken. Daar 
komt bij dat de raderen zo op elkaar inspelen dat ze 
elkaar opjagen om zo maximaal rendement uit de 
werkverdeling te halen. Remmende krachten zijn, 
afgezien van economische beperkingen, in het 
systeem zelf vrijwel niet aanwezig.
Dit is een gevaarlijke situatie. Men kan zich afvra

gen of het systeem als geheel niet bezig is dol te 
draaien. Zo’n situatie is niet denkbeeldig want we 
weten dat reeds een simpele stoommachine uit de 
hand loopt als er geen regulator aanwezig is om de 
stoomtoevoer bij een te hoog draaitempo te ver
minderen.
Het is onmiskenbaar dat, voortgedreven door de 
zeer snelle groei in de fundamentele kennis het 
raderwerk wel in een heel hoog tempo begint te 
draaien. Voor wie inziet dat, zoals het raderwerk 
aangeeft, ook de nieuwe biotechnologiën onder
deel zijn van een vrije markt-systeem, is dit op 
zichzelf nog geen reden tot verontrusting.
Gaf niet reeds Adam Smith aan dat, bij een vrije 
geldcirculatie, op het juiste moment een “onzicht
bare hand” zal ingrijpen? Het is echter de vraag nu 
allerlei maatschappelijke processen sneller verlo
pen dan in zijn tijd, de zelfregulerende krachten wel 
voldoende tijd wordt gegund in actie te komen. 
De moderne systeemtheorie leert dat wanneer een 
remmende terugkoppeling te vertraagd in werking 
treedt, het systeem weliswaar niet geheel in het 
ongerede raakt, maar wel gevaarlijk grote schom
melingen gaat vertonen.
Als we nagaan welke externe krachten voor een 
remmende terugkoppeling kunnen zorgen, komen 
we terecht bij de burger als consument en de door 
hem gekozen overheid, in de figuur gesymboli
seerd door een regulerend mechanisme buiten het 
raderwerk.

Sturing door de consument
Consumenten reageren verschillend op de schijn
baar volledig autonome ontwikkelingen in de tech
nologie. Velen zijn daarvan zo onder de indruk dat 
ze geen mogelijkheid zien het proces te beïnvloe
den. Deze instelling wordt goed weergegeven door 
Charlie Chaplin in zijn film ‘Modem Times’. In 
een beroemde scene wordt de acteur machteloos 
meegevoerd door de raderen van een enorm rader
werk.
Zo’n defaitistische kijk op het sturingsprobleem 
leidt soms tot een ‘weg met de techniek’-instelling. 
Die kan zich uiten in een naïeve ‘terug naar de 
natuur’-houding maar kan ook omslaan in terroris
tische acties, zoals in Duitsland waar bomexplosies 
in moleculair-genetische laboratoria niet zijn uit
gebleven.
De groeiende invloed van de consumenten- en
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patiëntenorganisaties laat echter zien dat een meer 
constructieve benadering van het probleem moge
lijk is. In Nederland hebben deze zich onlangs 
georganiseerd in de Nederlandse Patiënten en 
Consumenten Federatie, een representatieve bun
deling van de consumenten- en zorgvragende pa- 
tiënten-organisaties.
Als ze voldoende steun krijgen kunnen deze orga
nisaties eigen experts in dienst nemen en zo de 
belangen van de patiënten in het maatschappelijk 
krachtenveld ook structureel behartigen. Doordat 
financiële steun van regeringswege nog maar 
minimaal is, kunnen ze vooralsnog hun onmisbare 
functie helaas nog maar gebrekkig uitoefenen. 
Aan een dominerende invloed van de consument/ 
patiënt zitten echter twee kanten. Er zijn de door 
iedereen erkende noden van de patiënt in termen 
van de bestrijding en voorkoming van ziekte, lij
den, ongeval en voortijdige dood. Er zijn ook 
wensen waarvan niet iedereen overtuigd is dat ze 
onbeperkt aangeboden moeten worden. Te denken 
valt aan de reageerbuisbevruchting en aan zeer 
kostbare operaties die weinig bijdragen aan de 
kwaliteit van het verlengde leven. Een bezinning 
op wat goed is voor de mens kan leiden tot een 
soberder levensstijl die ook kritisch staat tegenover 
levensverlenging tot elke prijs.
In welke richting de maatschappij zich in dit op
zicht ontwikkelt is moeilijk te voorspellen.

Stemmen met de kassabon
Hoe sterk de aandrijfkrachten in het raderwerk ook 
zijn, in een democratie is het uiteindelijk de consu
ment die, mits goed georganiseerd, de macht in 
handen heeft de ondernemers slechts te laten pro
duceren wat hij of zij wil. De ervaring bijvoorbeeld 
in de levensmiddelen- en electronica-industrie leert 
dat een kopersstaking, stemmen via de kassabon, 
mits van enige omvang, handel en industrie snel 
doet reageren.
De goed-voor gelichte patiënt/consument moet in 
staat worden geacht zelf zijn keuzes te maken. 
Daarmee heeft hij of zij in principe een beslissende 
invloed op welke biomedische technieken in het 
zorgsysteem beschikbaar komen en welke, op zich
zelf fraaie, ontwerpen niet verder komen dan de 
laboratoria. Niemand in ons land is verplicht van de 
in vitro fertilisatie-techniek gebruik te maken. In 
figuur 2is zo’n situatie geidealiseerd weergegeven.

De rol van de overheid
Het is de grondwettelijke taak van de overheid een 
goed en voor iedereen toegankelijk gezondheids
zorgsysteem te ontwikkelen en in stand te houden. 
Daarbij dient het belang van de patiënt centraal te 
staan. De overheid kan echter ook in bijzondere 
situaties de plicht hebben het ontwikkelen en be
schikbaar stellen van sommige technologieën te 
verbieden.
Zo baren de stormachtige wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen rond de voortplan
ting van de mens velen zorg. Het geniet algemene 
instemming als van regeringswege het in het labo
ratorium creëren van gemengde mens-mens of 
mens-aap embryo’s, laat staan het inplanten van 
deze hybriden in de baarmoeder van dier of mens, 
wordt verboden.

Terughoudendheid van de kant van de overheid is 
echter geboden als het om minder omstreden zaken 
gaat zoals het vervullen van een kinderwens en het 
diagnosticeren van erfelijke afwijkingen voor de 
geboorte.
Het zou in zekere zin een ideale situatie zijn als alle 
nieuwe technologieën pas na gedegen overleg tus
sen alle betrokkenen op de markt zouden komen. 
Organen zoals de Gezondheidsraad en de Neder
landse Organisatie voor Technologisch Effecte- 
nonderzoek proberen in de vorm van adviezen op
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de te verwachten ontwikkelingen rond nieuwe 
behandelwijzen, apparatuur en medicijnen te anti
ciperen. De ideale vorm van politieke sturing zou 
zijn dat, nog voor een nieuwe biotechnologie het 
stadium van massaproduktie heeft bereikt door 
maatschappijwetenschappen, technologen, ethici, 
politici en leken voorspeld zou kunnen worden wat 
daarvan de goede en slechte effecten zouden kun
nen zijn. Op basis van zo’n rapport zou dan de 
overheid in samenspraak met consumenten en de 
industrie kunnen besluiten of zo’n technologie al of 
niet mag worden ingevoerd. Het is echter zeer de 
vraag of zulke rapporten, wel voldoende realiteits

Calamiteiteni
Wetenschappers

I
I

Media1▼
Technologen i

Publieke opinie 

1
I

Effect Onderzoek

i  A Ë
Politieke Beslissingen

I
Regelgeving

waarde hebben. Met name het consumentengedrag 
blijkt heel moeilijk voorspelbaar te zijn.
In een aantal gevallen ontstaat de meningsvorming 
over een technologie bij het grote publiek pas na 
een calamiteit. De media, altijd uit op ellende, 
dramatiseren zulke ongevallen, kamerleden stellen 
vragen waarna het regelgevingsapparaat van de 
overheid in werking treedt (zie figuur 3).
Niet zelden komt bijsturing van halfwas-technolo- 
gieën via dit niet weinig rationele, maar vaak wel 
effectieve, mechanisme tot stand.
Bedacht moet worden dat ook dit mechanisme niet 
steeds afremmend werkt. Zo zien we dat AIDS- 
medicijnen, waarvan de werking nog dubieus is, 
onder consumentendruk versneld op de markt 
worden gebracht.

Conclusie
De vraag of de biotechnologie gestuurd kan wor
den is niet met een simpel ja of nee te beantwoor
den.

1. Het antwoord is ontkennend als men meent dit te 
kunnen bereiken door het fundamenteel weten
schappelijk onderzoek te reguleren. De historie 
leert dat in het pionier-stadium het niet mogelijk 
onderscheid te maken tussen ontdekkingen die wel 
of die niet de basis van al of niet gewenste techno
logieën zullen gaan vormen. Over een langere 
periode bezien volgt het fundamentele onderzoek 
haar eigen ontwikkelingswetten die grotendeels 
haar richting bepalen.
Zo kunnen bijvoorbeeld dezelfde in de laboratoria 
ontwikkelde moleculair-biologische concepten en 
methoden de grondslag vormen van zowel het 
genetisch veranderen van de kleur van petunia’s als 
van de ontwikkeling van een vaccin tegen AIDS of 
van de ontwikkeling van een nieuw middel tegen 
kanker. Het enige wat mogelijk zou zijn is het 
financieel droogleggen van alle onderzoek. In feite 
gebeurt in alle Westerse landen juist het omgekeer
de.
Doorslaggevend voorde in hoofdlijnen onbetwiste 
steun van de maatschappij aan het fundamentele 
onderzoek is echter dat het streven naar weten om 
te weten in het Westen moreel gesproken niet 
alleen niet wordt afgekeurd, maar zelfs in het 
geheel niet ter discussie staat.

2 . Het antwoord is eveneens nee, als men meent dat 
het mogelijk zal zijn het vrije markt-systeem waar
in de biotechnologie op wereldschaal is opgeno
men, aan banden te leggen. In onze welvaartmaat
schappij heeft met name de zorg voor eigen ge
zondheid de hoogste prioriteit. De wens naar een 
lang en gezond leven is algemeen en er is geen 
reden die proberen te ontkennen of tegen te gaan. 
Een mens heeft de vrijheid te kiezen voorde bewus
te aanvaarding van ziekte, lijden en dood. Slechts 
weinigen brengen dit echter op, tenzij het uitzicht
loze situaties betreft. Het zal afhangen van de 
gekozen levensstijl in welke mate de patiënt-con- 
sument zal proberen in zijn privé-bestedingen het 
uiterste uit de beschikbare bio-medische technie
ken te halen of zich in dit opzicht beperkingen zal
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weten op te leggen.
Vooralsnog ziet het er naar uit dat zodra het om 
eigen gezondheid of die van verwanten gaat, maar 
weinigen niet tot het uiterste van de technische 
mogelijkheden wensen te gaan. Men volgt daarbij 
de VS, waar zij die het zich financieel kunnen 
veroorloven de meest geavanceerde top-zorg 
wensen onder het motto: ‘To buy the best there is’. 
Te verwachten valt dan ook dat in onze welvaart
maatschappij ook de van overheidswege geregu
leerde gezondheidszorg op den duur bij de trend 
naar meer en beter niet zal kunnen achterblijven. 
Groeit de welvaart niet meer, dan is het denkbaar 
dat onder consumentendruk de gezondheidszorg 
een groter percentage van het bruto-nationaal pro- 
dukt zal gaan vragen dan nu als een grens wordt 
gezien.

3. Het antwoord kan een gekwalificeerd ja zijn, als 
de invloed van de patiënten-consumenten organi
saties nog verder structureel wordt versterkt. Een 
goed georganiseerde patiëntenorganisatie kan via 
voorlichting een krachtig middel zijn het de burger 
mogelijk te maken te kiezen tussen ongewenste of 
halfwas technologieën en die waarvan de zorgvra- 
ver maximaal profijt kan trekken. Zo’n keuze vergt 
een goed inzicht in de stand van zaken in de

techniek en de morele vragen die de nieuwe techno
logieën oproepen. Dit inzicht van jongs af aan te 
bevorderen moet in deze tijd als een belangrijke 
taak van opvoeders, onderwijsgevenden en niet in 
het minst ook van de media-makers gezien worden. 
Wel moet bedacht worden dat een verantwoorde 
keuze veelal pas mogelijk wordt als er een zekere 
ervaring met deze technieken in de praktijk is 
opgedaan. Ongelukken en slachtoffers zullen daar
bij niet te vermijden zijn. Als de juiste prioriteiten 
duidelijk worden en de bereidheid er is daarvoor 
andere verlangens in te tomen, moet het mogelijk 
zijn de voor de consumenten schadelijke biotechni
sche vruchten van de wetenschapsboom te laten 
verdorren en alleen die rijpe vruchten te plukken 
die goed voor iedereen zijn.
Uiteindelijk krijgt een cultuur de technologie die ze 
verdient.

Dr. prof. P. van Duijn was tot medio 1986 hoole- 
raar in de celbiologie en cytochemie aan de Rijksu- 
niversitetLeiden. Hij was onder andere vice-voor- 
zitter van de brede DNA-commissie en lid van het 
bestuur van de Stichting Bio-Wetenschappen en 
Maatschappij.
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[1] Biomedische Technologie, Bedreiging of Belofte, een politiek vraagstuk. Tijdschrift voor Politieke en Sociale 
Vorming, no. 5, sept, 1987, pag. 13- 18 .
[2] De nieuwe biotechnologie en de zelfmanipulatie van de mens. Civis Mundi 29, no. 4, oktober 1990, pag. 125 - 
130.
[3] Biotechnology between Science Push and Consumer Pull, J.C. Somogyi, Ed, Bibliotheca Nutritio er Dieta. no. 
48, Karger Basel, 1991

Liberté Egalité Fraternité « 38 » nr. 37 - april 1993



IEDER MENS HEEFT HET RECHT OM 
ZELF ZIJN GRENZEN AAN TE GEVEN

________________________________GEZONDHEIDSZORG »  MEDISCH/ET1SCH HANDELEN &£

A.G.W.W. Jannink-Kappelle

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de medisch-technische mogelijkheden om levens te redden, te 
ondersteunen of te verlengen spectaculair toegenomen. Daarom kan in veel gevallen een vroegtijdige 
dood worden afgewend. Een probleem is dat niet alleen een ongewenste dood kan worden bezworen, 
maar ook een dood die gewenst en juist op tijd komt.

Integriteit
Behoud van het leven heeft zijn prijs: soms pijnlij
ke en belastende ingrepen, soms een tot in de lengte 
van jaren voortdurende lijdensweg zonder uitzicht 
op verbetering. Voor hen die het leven als aller
hoogste waarde beschouwen is van een afweging 
geen sprake, maar van een bewuste keuze: men 
wenst te leven. Voor velen is er echter wel een grens 
aan wat men aanvaardbaar vindt, ook al is het 
alternatief de dood. De afweging hiervan ligt bij de 
patiënt. Hij kan behandeling weigeren, hij kan ook 
een levensverkortend ingrijpen vragen. Niet alleen 
het doen maar ook het nalaten van medische ingre
pen en behandeling moet worden gerechtvaardigd. 
De integriteit van het menselijk lichaam en de 
menselijke persoon is één van de grondslagen van 
zorvuldige menselijke omgang. Wij horen elkaar 
niet te schaden, niet te mishandelen, niet naar het 
leven te staan. Medische ingrepen zijn een aantas
ting van die menselijke integriteit. Men mag niet zo 
maar snijden of buizen in andermans lichaam stop
pen. Evenmin mag men opnemen in een ziekenhuis 
en vele jaren behandelen zonder resultaat.
Die aantasting is alleen verdedigbaar als er toe
stemming is van de betrokkene, of wanneer die zijn 
wil niet kan bepalen, er sprake is van een duidelijk 
belang van de betrokkene.

Autonomie
Juist de omstandigheid dat de terminale of uitbe
handelde patiënt de wens uit te sterven, leidt tot het 
onderwerp autonomie. Hoe kan het gerechtvaar
digd worden autonome personen iets te weigeren 
dat zij wensen, terwijl geen ander menselijk wezen 
schade zal ondervinden door de vervulling van die

wensen? Eerbied voor het leven impliceert niet dat 
we, uit angst levende wezens te doden, ze zouden 
moeten schaden door ze te laten lijden. Eerbied 
voor het leven en de heiligheid van het leven mogen 
ons niet tot wreedheid en achteloosheid dwingen 
jegens mensen in nood die vragen om verkorting 
van het leven.
Deze twee basis principes zijn zeer goed verenig
baar met euthanasie. Een persoon met de mogelijk
heid tot zelfbeschikking weet het beste wat goed of 
kwaad voor hem is. Men stelt vaak dat ondraaglijk 
fysieke of mentale pijn iemands vermogen tot zelf
beschikking kan verminderen of wegnemen. Hoe
wel het aantal keuzemogelijkheden beperkt is 
geworden, maakt het feit dat hij ziek is zijn keuze 
niet onredelijk of symptomatisch voor onvermo
gen. Evenmin mag men iemand die geen andere 
uitweg uit zijn lijden ziet dan de dood, zonder meer 
incapabel noemen.
Naast autonomie staat weldoen. De patiënt vraagt 
respect voor zijn autonomie en tegelijkertijd doet 
hij een beroep op onze plicht tot weldoen.
Een derde ethisch principe is: geen kwaad toedoen, 
niet
schaden. Dat is een nog sterkere morele plicht dan 
weldoen. We mogen nooit ingaan op een verzoek 
om euthanasie voor zover de dood als schade wordt 
beschouwd. De vraag is alleen of de dood altijd 
schade is. Iemand die om euthanasie vraagt, vindt 
blijkbaar van niet. Het is tenslotte zijn dood.

Leefbaar
Iemands autonomie respecteren betekent dat we 
iemand toevertrouwen dat hij een oordeel over de 
leefbaarheid van zijn leven kan en mag vellen en
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dat wij dat respecteren. Dit betekent dat als een 
verzoek om euthanasie serieus genomen wordt en 
het levenseinde niet langer onbespreekbaar is, dit 
voor de patiënt een grote geruststelling is. Het 
neemt de angst weg voor onbekend lijden van 
onbekende intensiteit voor een onbekende periode. 
Een recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding in de 
betekenis van een via de rechter afdwingbare ver
plichting voor anderen om dat recht te eerbiedigen 
of om de gewenste zachte dood teweeg te brengen, 
is in het Nederlandse recht niet te vinden. Evenmin 
als het zelfbeschikkingsrecht. Het is echter wel af te 
leiden uit andere rechten en verplichtingen zoals 
het recht op de lichamelijke integriteit, waarvan 
wordt afgeleid het recht om medische behandelin
gen te weigeren of te beëindigen. Het is derhalve 
beter te spreken van een ‘aanspraak’ op een zachte 
dood, zonder problemen te krijgen met het stra
frecht. Die aanspraak wordt in het Nederlands recht 
al enige jaren erkend. Artikel 293 van het Wetboek 
van Strafrecht stelt het strafbaar iemands leven op 
diens verzoek te beëindigen. Volgens de recht
spraak is deze daad echter niet strafbaar als aan een 
aantal voorwaarden of zorgvuldigheidseisen is 
voldaan. Samengevat komen zij neer op:
1. Er moet een weloverwogen en duurzaam verlan
gen zijn, dat wil zeggen doodsverlangen niet beïn
vloed door anderen en niet onder invloed van een 
tijdelijke depressie.
2. Er moet een ondraaglijk of als ondraaglijk erva
ren lichamelijk en/of geestelijk lijden zijn.
3. De beslissing op het doodsverlangen moet zijn 
genomen en ook uitgevoerd door een arts.
4. De euthaniserend arts moet een andere arts of 
andere deskundige hebben geconsulteerd, hetzij 
over de ernst en slechte vooruitzichten van het 
lijden, hetzij over de vrijwilligheid en weloverwo- 
genheid van het doodsverlangen, hetzij over beide.
5. De euthaniserend arts moet ook overigens zorg
vuldig hebben gehandeld, zoals: doeltreffend eu- 
thanaticum in juiste dosering; aanwezig zijn bij het 
gebruik van het euthanaticum om zonodig te kun
nen ingrijpen en een controle over het middel te 
kunnen behouden; familie en/of verpleging moeten 
op de hoogte zijn (tenzij de patiënt uitdrukkelijk 
anders wil).

De eerste drie zorgvuldigheidseisen zijn door de 
rechtspraak als de belangrijkste aangemerkt. De

overige zijn strafrechtelijk meer van aanvullende 
betekenis. In het medisch tuchtrecht kan daar an
ders over gedacht worden. Het is overigens volgens 
de rechtspraak niet noodzakelijk dat de patiënt in de 
terminale fase moet zijn gekomen. Juristen be
schouwen de terminale fase niet als essentieel voor 
euthanasie zonder strafrechtelijke consequenties.

Bejaarden
Dit is van belang bij de problemen die kunnen 
ontstaan als het gaat om bejaarden die euthanasie 
willen of van wie men aanneemt dat zij dat willen. 
Velen valt het spreken over de dood moeilijk. De 
doodswens wordt vaak in bedekte termen geuit. 
Men durft er niet over te beginnen uit vrees dat de 
arts of verpleegkundige/verzorgende in geweten
sproblemen of in strafrechtelijke moeilijkheden 
komen. Voorop gesteld blijft dat euthanasie uitgaat 
van een ondraaglijk lijdende mens die zelf om 
beëindiging vraagt. Demente bejaarden zijn in het 
algemeen niet meer in staat tot een weloverwogen 
vraag om euthanasie. Uitzondering op deze stelling 
is, wanneer een bejaarde eerder heeft verklaard 
euthanasie te willen als hij in een situatie zou 
komen waar het leven tot een voor hem onaan
vaardbare vorm is gereduceerd.
Een ander probleem betreft ernstig zieke bejaar
den, die vermoedelijk euthanasie wensen maar zich 
daarover zeer verhuld of helemaal niet uitspreken. 
In zo’n geval kan de familie of de arts euthanasie ter 
sprake brengen. Voor zover bekend mag dat en is er 
dan géén sprake van uitlokking. De bejaarde kan in 
principe op twee manieren reageren:
- hij wijst euthanasie van de hand en daarmee is de 
kous af;
- hij geeft aan inderdaad over euthanasie te willen 
nadenken en praten.
Als daarop met alle vereiste zorgvuldigheid wordt 
gereageerd en er volgt euthanasie, dan is vanuit 
strafrechtelijk standpunt niets mis gegaan.
De door Drion opgeworpen vraagstelling over het 
zelfgewilde einde van gezonde oude mensen heeft 
met euthanasie niets te maken. Er zullen wel een 
aantal ethische aspecten gelijk aan die bij euthana
sie aan de orde komen.
De arts die met een doodsvraag wordt geconfron
teerd behoort zich altijd te overtuigen dat de patiënt 
dood wil vanuit zijn lijden, en niet om redenen 
zoals overlast voor de familie, de verpleging of de
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verzorging, eenzaamheid of de kosten van de 
medische zorg. Dit onderzoek naar de vrijwillig
heid en de weloverwogenheid van het doodsver
langen fungeert als controle.
De maatschappij dient patiënt en arts ruimte te 
geven te doen waarover ze het met elkaar eens zijn, 
zelfs als dat betekent: helpen te sterven in plaats van 
helpen te leven. Indien er met betrekking tot leven 
en dood een autonomie bestaat moet de staat goede 
redenen hebben om de individuele keuzevrijheid te 
beperken.

Definitie vervuiling
De thans in Nederland gangbare definitie van eu
thanasie luidt: Euthanasie of hulp bij zelfdoding is 
een opzettelijke levensbeëindiging door een ander 
dan de betrokkene, op diens uitdrukkelijk verzoek. 
Niet onder euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt 
verstaan:
- het staken van een in medisch opzicht zinloze 
behandeling;
- het geven van pijnstilling met het doel het lijden 
te ver lichten;
- het op verzoek van de patiënt achterwege laten 
van de medische behandeling.
Een en ander kan de dood verhaasten of ten gevolge

hebben maar valt uitdrukkelijk niet onder het be
grip euthanasie.

Onlangs heeft de Tweede Kamer een voorstel van 
wet tot wijziging van de Wet op de Lijkbezorging 
goedgekeurd. In deze wetswijziging worden eutha
nasie en actief medisch ingrijpen ter bekorting van 
het leven zonder uitdrukkelijk verzoek in één adem 
genoemd. Al tijdens de kamerbehandeling bleek 
grote verwarring en onbegrip te bestaan bij alle 
partijen, behalve bij het CDA en de PvdA. Het is 
aan niemand uit te leggen dat de door de Tweede 
Kamer aangenomen wet vrijwillige en onvrijwilli
ge levensbeëindiging toestaat.
Het Kabinet kan worden verweten dat het door 
definitie vervuiling de goede naam die Nederland 
had ten aanzien van de zorgvuldigheid en de toets
baarheid met betrekking tot euthanasie door het 
slijk heeft gehaald. Het is aan de Eerste Kamer om 
dit te herstellen.

A.G.W.W. Janninlc-Kappelle is arts en voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie (N W E )

vervolg notenapparaat van bladzijde 21 :
[6] Zie daarvoor meer uitgebreid J.G.A. van Mierlo, Enkele suggesties voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid, 
in Sociaal Maandblad Arbeid, 33e jaargang, nummer 1, januari 1978, pp. 68-76; J.G.A. van Mierlo, Hervormingen 
in het Nederlands stelsel van sociale zekerheid, in Sociaal Maandblad Arbeid, 36e jaargang, nummer 12, december 
1981, pp. 867-881; J.G.A. van Mierlo, hervorming van het Nederlands stelsel van sociale zekerheid: financiële 
consequenties en politieke haalbaarheid, in F.A. J. van den Bosch en C. Petersen, (red.), Economie en arbeidson
geschiktheid: analyse en beleid, Deventer 1983, pp. 215-241.
[7] Eventueel kan het idee van een 'basisinkomen’ hierin worden ondergebracht!
[8] Daaronder wordt doorgaans verstaan een ordeningsbeleid waarbij allocatie en prijsstelling in beginsel door de 
marktpartijen wordt bepaald, maar waarbij de overheid door middel van regelgeving bepaalde garanties biedt voor 
een rechtvaardige verdeling en randvoorwaarden stelt voor een efficiënte marktwerking.
[9] Commissie Keuzen in de Zorg (Commissie-Dunning), Kiezen en Delen, 's-Gravenhage, november 1991.

« 41nr. 37 - april 1993 » Liberté Egalité Fraternité



INDUSTRIE-  EN 

HANDELSBELEID

NR.38 jaargang 11
juli1993



INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID

redactie en administratie
Prins Hendrikkade 104 

1011 AJ Amsterdam 
Telefoon 020-6242000 

Fax 020-6264357

hoofd redacteur
Frank van Dalen

eindredactie
Stan Stevens 

eindcorrectie 
Remco Kuipèri 

redactie 
Cedric Stalpers 

Wibo van Ommeren 
abonnementenverwerving 

Christiaan Hoos

drukwerk
Drukkerij J. Sikkema 

Warffum

I N H O U D
110 jaargang • nr. 38 • 2e kwartaal 1993

INDUSTRIE- EN 
HANDELSBELEID

4 Industriebeleid in de jaren negentig
drs. P.G. Winters

8 Motieven voor een industriebeleid
dr. J.K. Martijn

15 De landbouwproblematiek binnen het 
GATT-overleg
ir. A. de Zeeuw

[ Liberte, Egalitê & Fratemile is het onaf- 
i hankelijke politieke kaderblad van de Ion- : 
i geren Organisatie Vrijheid en Democratie 

(jfOVD),
Het verschijnt vier maal per jaar.

I Alle artikelen worden op persoonlijke titel : 
i geschreven.

Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze 
dan ook, worden overgenomen zonder 
schrifteiijke toestemming van de auteurs 

j dn redactie,

[ Een jaarabonnement kost ft. 25,00 per 
jaar. Indien lopende het jaar een abonne- 

I ment genomen wordt, worden facultatief 
; de reeds verschenen nummers van het 
j lopende jaar nagezonden.

Prijs los exemplaar: fl. 7,50 
I Losse exemplaren zijn te bestellen door , 
i overmaking van het verschuldigde bedrag 
| op {girojrek, 5467271 tn,v, IOVD te Am- 
[ sterdam onder vermelding van de gewenste 

nummers,

j ISSN 0925-9236 j

18 De rol van de nederlandse politiek in het
industrie- en handelsbeleid
Dhr. H. Vos

21 Het GATT-overleg na de uruguayronde
ir. J.W. Klugkist

27 Stimulering van de regionale economie
drs. A.P.Z. van der Houwen

Liberté Egalité Fraternité « 2  » nr. 38 - juli 1993



Redactioneel
INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID

Volgens de strakke definitie van het begrip recessie, is dit precies de situatie waar 
Nederland nu in verkeert. Een recessie die grote invloed heeft op de positie van het 
bedrijfsleven en haar werknemers. Een invloed die veelal negatieve gevolgen met 
zich meebrengt. Negatieve gevolgen die zoveel mogelijk tegengegaan moeten 
worden.

Waar Nederland als distributieland gezien wordt, wordt veelal de industrie en 
handel veronachtzaamd. Ten onrechte, want Nederland heeft een grote industrie 
en in historisch perspectief geplaatst heeft Nederland reeds een eeuwenlange 
traditie als handelsnatie.
Daarnaast is de maatschappelijke betrokkenheid van de Nederlandse burger bij het 
industrie en handelsbeleid groot te noemen. En dan praten we niet alleen over 
verontwaardiging over de ontslagen bij DAF. Neen, dan kunnen we ook denken 
aan de verontruste reacties bij het samengaan van het Duitse DAS A en Fokker, dat 
door velen als een nationale uitverkoop ervaren is.

Maar waar de burger en betrokken belangenorganisaties zich roeren, lijkt de 
politiek te zwijgen. Minister Andriessen kwam niet veel verder dan een mededeling 
met de strekking dat bedrijven zichzelf moeten zien te bedruipen en dat de overheid 
slechts in sporadische gevallen, en dan nog slechts als hogere belangen te 
onderkennen zijn, ondersteuning kan bieden.
Maar er is natuurlijk veel meer te melden. Dat is dan ook wat in deze LEF gebeurt.

In de voor u liggende LEF kunt u nog eens goed nalezen hoe de verschillende visies 
op de GATT-onderhandelingen zijn. Opvallend is de invulling die J.K. Martijn aan 
onze uitnodiging heeft gegeven. M et de recente reddingsoperatie van 
vrachtwagenproducent DAF nog vers in het geheugen, is dit een echte aanrader. 
Het artikel van de heer Winters, plaatsvervangend directeur-generaal bij het 
ministerie van Econische Zaken, onderstreept nog eens het belang voor nu en in 
de toekomst van een goed georganiseerd industriebeleid.
Maar ook de bijdragen van onze overige auteurs, waaronder die van de heer De 
Zeeuw in zijn hoedanigheid van oud voorzitter van de Gatt-onderhandelingsgroep 
voor de landbouw, mag u eenvoudigweg niet missen.

Kortom, een LEF die de moeite waard is gelezen te worden. Ongeacht of er nu wel 
of geen sprake is van een recessie.

Frank van Dalen 
Hoofdredacteur
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INDUSTRIEBELEID IN DE JAREN
NEGENTIG

drs. P. G. Winters

Ce£ INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID____________________________________________

Onze economie wordt op dit moment met tegenwind geconfronteerd. In economisch opzicht is 1993 
een heel moeilijk jaar; de economische groei is vrijwel nul en veel bedrijven zijn in de problemen 
geraakt. Deze ongunstige gang van zaken heeft tot een intensieve discussie over het industriebeleid
geleid. Blijkbaar realiseert zich men zich pas in moeilijke tijden dat de industrie een belangrijke 
pijler van onze welvaart is.

Nederland kan niet zonder zijn industrie. Deze 
sector genereert het overgrote deel van de 
technologische vernieuwing, die volgens recente 
inzichten verantwoordelijk is voor circa de helft 
van de economische groei. Nieuwe technologieën 
worden niet alleen voor het overgrote deel in de 
industrie ontwikkeld, maar daar ook vaak voor het 
eerst toegepast. Een economie zonder belangrijke 
zelfscheppende industrie verliest aan dynamiek en 
robuustheid en is zeer kwetsbaar voor de structurele 
ontwikkelingen die zich in de internationale 
economische verhoudingen voordoen. Daarbij komt 
dat de industrie het leeuwedeel van onze export 
voor haar rekening neemt. Circa tweederde van 
onze uitvoer bestaat uit industriële produkten.

Industriebeleid in Nederland
In de discussie over het industriebeleid geeft men 
aan dit begrip vaak ten onrechte een beperkte 
betekenis. Een sterke industrie stelt echter 
uiteenlopende eisen aan het overheidsbeleid. In 
zijn brief over het industriebeleid aan de Tweede 
Kamer d.d. 24 februari 1993 heeft minister 
Andriessen deze eisen op een rij gezet. Er is om te 
beginnen een versterking van onze macro-condities 
nodig via een verlaging van de collectieve lastendruk 
en een herschikking van de overheidsuitgaven 
(minder consumptie, meer groeibevorderende 
uitgaven). Essentieel voor een sterke industrie is 
voorts een goed opgeleide beroepsbevolking, 
waarvan de opleidingsrichting aansluit bij de 
behoeften van de bedrijven. De tekorten aan 
technisch opgeleiden maken een inspanning 
noodzakelijk om de belangstelling voor de

technische vakken te vergroten. Van belang is 
verder dat we erin slagen de knelpunten in de 
fysieke infrastructuur weg te nemen. De bestemming 
van een deel van de aardgasbaten  voor 
infrastructurele investeringen maakt op dit punt 
een gerichte beleidsinspanning mogelijk. Last but 
not least moeten we een voortdurende inspanning 
leveren om onderzoek en ontwikkeling in ons land 
te bevorderen. De daling van de bedrijfs-R&D als 
percentage van het bruto binnenlands produkt (BBP) 
met 20 procent in de afgelopen vier jaar is in dit 
verband verontrustend. Op dit moment verrichten 
bedrijven in Nederland voor circa f 6 mld aan R&D, 
hetgeen overeenkomt met circa één procent van 
ons BBP. De ‘grote vijf’, Philips, Shell, Akzo, 
DSM en Unilever, nemen daarvan ruim de helft 
voor hun rekening. Deze research-basis is naar 
internationale maatstaven aan de smalle kant. Het 
CPB stelt in dit verband in de vorig jaar uitgekomen 
publikatie ‘Nederland in drievoud’: “Eén van de 
belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse 
economie is de noodzaak te komen tot een 
heroriëntering van het specialisatiepatroon, meer 
k en n isin ten sie f en in aanslu iting  op het 
opleidingspeil van de bevolking.” Teneinde deze 
heroriëntering te bereiken is een driesporenbeleid 
noodzakelijk.

Verhoging bedrijfs-R&D
Een voldoende niveau van R&D is vanzelfsprekend 
in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven zelf. Veel R&D-projecten gaan echter 
de spankracht van bedrijven te boven, zeker in deze 
tijd. Kosten en risico’s van R&D nemen sterk toe.
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Tegelijkertijd wordt de levenscycli van produkten 
korter. Telefooncentrales gingen vroeger 20 jaar 
mee. Tegenwoordig worden ze binnen 10 jaar 
vervangen. Elektronische produkten kregen in de 
jaren zestigpas na vier of vijfjaar concurrentie. Op 
dit moment heeft de concurrent binnen een paar 
maanden al eenzelfde produkt in de winkel liggen. 
De theorie van Darwin gaat dus goed op in de 
economische ‘jungle’. Het gaat om de ‘survival of 
the fittest technology’, waarbij de consument de 
omgeving vormt en het geld het voedsel waarvan 
nieuwe technologieën kunnen leven. De baten van 
R&D-projecten hebben we hard nodig om onze 
economische groei zeker te stellen. Bij deze 
produktie van kennis en (R&D) is een rol van de 
overheid duidelijk gerechtvaardigd. Wanneer een 
bepaald bedrijf investeert in kennis, heeft dat ook 
gevolgen voor soortgelijke bedrijven. Kennis zit 
immers in mensen en zal daardoor een bredere 
toepassing hebben dan alleen in het betrokken 
bedrijf. Deze externe effecten legitimeren in 
beginsel een optreden van de overheid. EZ versterkt 
de innovatiek rach t van het N ederlandse 
bedrijfsleven door hiervoor jaarlijks een bedrag 
van circa f 1 mld ter beschikking te stellen. Met dat 
miljard zijn heel wat projecten in beweging gezet, 
maar het buitenland zit ook niet stil. Integendeel, in 
de ons omringende landen zijn de budgetten fors 
opgetrokken. De meeste OECD-landen hebben 
technologische vernieuwing hoog op de politieke 
agenda staan. ‘Matching’ is dus een ander argu
ment om als EZ technologische vernieuwing te 
stimuleren. De Nederlandse overheid is overigens 
relatief bescheiden in haar ondersteuning van de 
industrie.

Niet alleen via de subsidieweg, ook via het fiscale 
instrumentarium versterken veel landen hun 
technologische klimaat. In de OESO-landen loopt 
ruim éénderde ven de R&D stimulering via de 
fiscaliteit. In aanvulling op het reeds genoemde 
instrumentarium studeert het Kabinet op een fiscale 
R&D-faciliteit om de investeringen in R&D te 
bevorderen. Uit recente studies in de VS blijkt dat 
hiermee multiplier-effecten in de orde van 1,5 a 2 
worden gegenereerd . Iedere gulden 
belastingderving betekent derhalve een f 1,50 a f  2 
aan R&D-investeringen.

Ondernemingen hebben behoefte aan externe 
financiering, onder meer ter financiering van hun 
technologische vernieuwing. Op de Nederlandse 
kapitaalmarkt is het aanbod van risicokapitaal echter 
te gering. De overheid kent daarom enkele 
kapitaalmarktinstrumenten. Economische Zaken 
neem t bijvoorbeeld deel in het risico  van 
technologische hoogwaardige ontwikkelings
projecten via het technisch Ontwikkelingskrediet. 
Daarnaast kent de overheid de BF-regeling, via 
welke ondernemingen met name achtergestelde 
leningen kunnen verkrijgen. Voor het MKB is er de 
borgstellingsregeling M KB-kredieten en de 
garantieregeling Particuliere Participatiemaatschap
pijen. Binnenkort wordt in aanvulling op deze 
instrumenten een nieuwe financieringsfaciliteit 
opera tioneel voor m iddelgro te  en grote 
ondernemingen. Deze faciliteit is bedoeld voor 
ondernemingen die onderdeel uitmaken van een 
netwerk van bedrijven en kennisinstellingen en 
gericht op technologische vernieuwing. Het gaat 
hier om een bedrag van ten minste circa f  900 mln, 
bijeengebracht door banken, verzekeringsmaat
schappijen, pensioenfondsen en de overheid. De 
deelname van particuliere financiers garandeert 
hier de marktconforme aanpak.

Versterken van de kennisinfra
structuur
Om de kennisintensiteit van de economie te 
verhogen is het noodzakelijk dat technologische 
kennis vanuit de publieke sector beschikbaar komt 
en door het bedrijfsleven wordt toegepast. Voor 
kenn isin tensieve  p roduktie  is een goede 
wisselwerking tussen publiek en privaat onderzoek 
noodzakelijk. De aansluiting tussen het onderzoek 
in universiteiten en onderzoeksinstituten enerzijds 
en het onderzoek in private laboratoria anderzijds 
is in ons land te zwak. Er is nog te vaak sprake van 
cultuurverschillen.

Binnen het technologiebeleid komt meer nadruk op 
de samenwerking tussen bedrijven onderling en 
vooral op strategische samenwerking tussen 
bedrijven en de technisch-wetenschappelijke 
infrastructuur. Hoogwaardige technologische 
activiteiten in de industrie worden zo ingebed in 
effectieve samenwerkingsverbanden, die het 
innovatieproces bevorderen. De instituten zorgen
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voor verankering van technologische kennis in ons 
land en vormen, met de woorden van Van derGeest 
in het weekblad Economisch-Statistische Berichten, 
“e ffec tiev e  econom ische bescherm ings
constructies” voor onze industriële activiteiten.

Een in opdracht van Economische Zaken verricht 
onderzoek laat zien dat in de ons omringende 
landen overheden zich forse inspanningen 
ge troosten  om  het bed rijfsleven  via de 
kennisinfrastructuur terzijde te staan. Deze 
infrastructuur speelt in de beleidsconcurrentie tussen 
de EG-lidstaten een belangrijke rol, omdat deze 
vorm van ondersteuning van bedrijven door de EG 
wordt toegestaan. Ook in Nederland krijgt deze 
aanpak meer accent. Dat gebeurt enerzijds om het 
innovatieproces in de bedrijven te stimuleren en 
anderzijds om het niveau van de technisch- 
wetenschappelijke infrastructuur op te krikken, 
zodat deze de aantrekkelijkheid van ons land als 
vestigingsplaats van ondernemingen vergroot.

Wil de geschetste aanpak succesvol zijn, dan moeten 
de technische universiteiten en instituten zoals TNO 
hun kenn isaanbod  sterker rich ten  op de 
kennisbehoeften van het bedrijfsleven. Om dit te 
bereiken zullen marktprincipes een grotere rol 
moeten gaan spelen bij de wijze van financiering 
van TNO en de grote technologische instituten. 
Door deze financiering meer van het bedrijfsleven 
afhankelijk te maken, zullen aanbod en vraag op de 
kennismarkt beter op elkaar gaan aansluiten. Zo 
gaan in Frankrijk en Duitsland grote bedrijven 
diverse vorm en van duurzam e strategische 
samenwerking aan met onderzoeksinstituten. De 
bedrijven stellen daarbij de prioriteiten van 
dergelijke onderzoeksprojecten en dragen bij in de 
financiering, hetgeen de betrokkenheid van de 
bedrijven sterk vergroot. Geïnspireerd door de 
buitenlandse voorbeelden wil Economische Zaken 
ook in ons land  stra teg ische  sam en
werkingsprojecten van bedrijven en kennisinstituten 
van de grond tillen. Zulke projecten versterken de 
desbe tre ffende  c lu sters  van econom ische 
activiteiten en geven, mede via de uitstraling naar 
andere ondernem ingen, een im puls aan de 
technologische vernieuwing.

£e£ INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID________

Draagvlak voor technologische  
vernieuw ing en doorzichtige  
kennismarkt
Technologie is en blijft mensenwerk en succes van 
de twee bovengenoemde beleidssporen staat of valt 
met het draagvlak voor technologische vernieuwing 
in de samenleving. De enige manier om iets te doen 
aan de verbreding van het m aatschappelijk 
draagvlak is door jong en oud te interesseren voor 
techniek en hen te laten zien dat technologie een 
bijdrage kan leveren aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd liggen 
hier goede mogelijkheden voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Een cruciale voorwaarde voor 
technologische vernieuwing is bovendien een 
doorzichtige kennismarkt. Bedrijven moeten inzicht 
hebben in de mogelijkheden die technologie kan 
bieden. Bij het doorzichtiger maken van de markt 
speelt het netwerk van regionale innovatiecentra 
een belangrijke rol. Daarnaast stimuleert EZ 
bedrijven om via demonstratieprojecten te laten 
zien hoe nieuwe technologieën succesvol kunnen 
worden toegepast.

Bedrijven in moeilijkheden
N orm aal gesproken zou het geschetste  
overheidsinstrumentarium een voldoende draagvlak 
aan onze industriële ondernemingen moeten 
verschaffen om de concurrentie het hoofd te bieden. 
De vraag rij st of momenteel met dit in strumen tari um 
kan worden volstaan, nu de bedrijven met een 
scherpe teruggang van de conjunctuur worden 
geconfronteerd. Individuele ondernemingen, die 
hierdoor in de problemen raken, wenden zich tot de 
overheid met het verzoek om een bijdrage voor de 
oplossing van hun problemen te leveren.

H et behoort niet to t de prim aire 
verantw oordelijkheden van de overheid om 
individuele bedrijven te ondersteunen. Dat is niet 
alleen een kwestie van onvoldoende financiële 
m iddelen. O verheidssteun  aan individuele 
ondernem ingen kan tot niet door zakelijke 
afwegingen bepaalde beslissingen leiden. De 
overheid beschikt bovendien over veel minder 
marktkennis dan de bedrijven zelf. Daarbij komt 
dat de overheid probleemgevallen vaak pas in een 
zodanig laat stadium krijgt voorgelegd dat een
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oplossing  nauw elijks m eer m ogelijk  is. 
Steunverlening door de overheid leidt ten slotte 
gemakkelijk tot een repeterende activiteit, waarbij 
naar verloop van tijd geen zorgvuldige afweging 
meer mogelijk is.

Dit neemt niet weg dat er in uitzonderingssituaties 
ook in ind iv iduele  gevallen  een 
verantwoordelijkheid voor de overheid kan zijn. 
Het gaat dan om majeure gevallen met een 
uitzonderlijk karakter. In die gevallen zal op ad hoe 
basis tot een belangenafweging moeten worden 
gekomen. Steunverlening aan een individuele 
onderneming zal alleen plaatsvinden als dat zakelijk 
is te verantwoorden. Minister Andriessen heeft in 
zijn reeds eerder genoemde brief aan de Tweede 
Kamer de voorwaarden aangegeven waaraan in 
ieder geval voldaan moet zijn, wil de overheid 
steunverlening in overweging kunnen nemen. De 
eerste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een 
vitaal economisch belang. Dit belang wordt 
afgemeten aan de toegevoegde waarde van het 
bedrijf, zijn know-how en technologisch kunnen en 
zijn sp ilfunc tie  naar andere bedrijven  en 
kennisinstituten. Van de bedoelde spilfunctie is 
sprake indien de onderneming de kern vormt van 
een reeks van hoogwaardige activiteiten die van 
grote betekenis is voor de economische structuur. 
De tweede voorwaarde is dat het bedrijf na een 
tijdelijke bijdrage van de overheid weer stevig op 
eigen benen moet kunnen staan. In de derde plaats 
kan van een zakelijke afweging pas sprake zijn, als 
naast de overheid ook natuurlijke marktpartijen

van de onderneming (financiële instellingen, 
aandeelhouders) bereid zijn een substantiële 
bijdrage aan de oplossing van de problemen te 
leveren. Benadrukt zij dat een onderneming die aan 
deze voorwaarden voldoet niet automatisch voor 
steunverlening in aanm erking kom t. D eze 
voorwaarden geven het kader aan waarbinnen de 
overheid de afweging zal maken of zij in een 
concrete situatie een bijdrage zal leveren of niet. Of 
ze daartoe in staat zal zijn, hangt uiteraard ook af 
van haar financiële mogelijkheden.

Tot slot
Een Westeuropees land als Nederland zal ten 
gevolge van een internationaal herschikkingsproces 
steeds meer moeten koersen op kennis. Dit betekent 
dat wij ons moeten toeleggen op kennisintensieve 
produkten en produktieprocessen. De Nederlandse 
overheid kan in het proces van technologische 
vernieuwing slechts een bescheiden, maar niet 
onbelangrijke rol spelen. Via een generiek beleid 
moet zij zorgdragen voor een gunstig klimaat voor 
technologische hoogwaardige bedrijvigheid. In de 
internationale concurrentieslag speelt de kwaliteit 
van de kennisinfrastructuur en de beroepsbevolking 
daarbij een steeds doorslaggevendere r o l .

Drs. P.G. Winters is plaatsvervangend Directeur- 
generaal van hetministerie van Economische Zaken, 
afdeling Industrie en Diensten.
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MOTIEVEN VOOR EEN INDUSTRIEBELEID

Jan Kees Martijn

Er is in Nederland een interessante discussie op gang gekomen over de wenselijkheid van een 
industriebeleid. Vanuit diverse hoeken wordt aangedrongen op een meer actieve bemoeienis van de 
overheid met de industrie. De teloorgang van enkele nationale prestige-objecten als Philips, Fokker 
en DAF is één van de aanleidingen voor deze discussie. Maar een blik over de grenzen leert dat het 
onderwerp ook elders actueel is. President Clinton hanteerde de noodzaak om te komen tot steun en 
bescherming van de Amerikaanse industrie als één van de belangrijkste boodschappen in zijn 
verkiezingsstrijd. Ook in de Europese Gemeenschap woedt deze discussie. Bij de laatste herschikking 
van de Europese Commissie is Martin Bangeman opnieuw benoemd tot commissaris belast met de 
industrie, waarbij beleidsterreinen (onderzoek en ontwikkeling, telecommunicatie) die voorheen in 
andere portefeuilles waren ondergebracht nu ook onder hem vallen. Met name Frankrijk dringt er 
op aan dat de Europese Commissie een vernieuwd en daadkrachtig industriebeleid zal gaan voeren. 
In dit artikel doe ik een poging om na te gaan welke argumenten kunnen worden aangevoerd voor 
een actief industriebeleid. Daarbij versta ik onder industriebeleid alle vormen van overheidsingrijpen 
in de economie die er op zijn gericht bepaalde industriële bedrijven of activiteiten te ondersteunen. 
Het kan derhalve zowel gaan om de steun aan een enkel bedrijf als om maatregelen om in het 
algemeen industriële activiteiten te bevorderen ten opzichte van andere (met name dienstverlenende) 
sectoren. Het uitgangspunt bij deze beschouwing vormen enkele traditionele liberale ideeën over de 
mogelijkheden en begrenzingen van overheidsbeleid. Deze ideeën worden uiteengezet in de 
eerstvolgende deel van het artikel. Vervolgens zullen diverse populaire en technische argumenten 
voor industriepolitiek de revue passeren. Aan de hand van een economische analyse worden de 
argumenten op hun deugdelijkheid getoetst. Het feitelijke beleid van de Nederlandse regering en de 
actuele ontwikkelingen komen slechts ter illustratie aan de orde.

Liberalisme en economische politiek
Vanuit het liberalisme wordt er naar gestreefd 
individuen zelf in staat te stellen hun leven in te 
richten. De overheid dient daartoe het juridisch 
kader te scheppen. De creatie van de markteconomie 
is h iervan  een tre ffend  voorbeeld . De 
m arkteconom ie dankt haar bestaan aan de 
bescherming van eigendomsrechten en het toezicht 
op de nalev ing  van v rijw illig  aangegane 
overeenkom sten. D ankzij d it systeem  zijn 
individuen zelf in staat door de inzet van hun 
arbeidskracht en vindingrijkheid en door onderlinge 
onderlinge handel hun welvaart te bevorderen. 
Sterker, zoals Adam Smith reeds in 1776 liet zien, 
het streven van mensen om zichzelf te bevoordelen 
zet ze er toe aan zodanig te handelen dat anderen er 
maximaal van profiteren. Zijn beroemde voorbeeld 
betrof de bakker, die niet uit welwillendheid maar 
uit puur eigenbelang iedere ochtend vroeg opstond

om het brood te bakken voor zijn klanten. Het 
‘geheim’ achter deze onzichtbare hand is de 
concurrentiestrijd tussen bedrijven. Als de bakker 
te laat zou beginnen, onvoldoende smakelijke waar 
zou aanbieden of een te hoge prijs zou vragen, zou 
hij zijn klanten en daarmee zijn bron van inkomen 
verliezen.
Wat voor de bakker geldt, geldt in principe ook 
voor de staalfabrikant en voor het softwarebureau. 
Alleen als er duidelijke redenen zijn waarom de 
onzich tbare  hand teko rt sch iet kan 
overheidsingrijpen in het belang van de samenleving 
zijn. En dan nog doet de overheid er verstandig aan 
zeer terughoudend te werk te gaan. Het falen van de 
markt betekent niet automatisch dat de overheid 
voor een beter resultaat kan zorgen. In de eerste 
p laats  m oet de overheid  een e ffec tie f 
beleidsinstrument voorhanden hebben, zonder al te 
grote ongewenste bijwerkingen. Zo kan van

Liberté Egalité Fraternité « 8  » nr. 38 - juli 1993



regelgeving de naleving vaak niet worden 
afgedwongen, zorgen subsidies voor hogere 
collectieve lasten en gaan tijdelijke heffingen in de 
praktijk vaak een eigen leven leiden. Een tweede 
probleem is dat besluitvorming via de overheid 
evenzeer kan falen als de markt. Ambtenaren en 
polici hebben belangen die niet overeen hoeven te 
komen met het algemeen belang. Ze kunnen 
bijvoorbeeld worden beïnvloed door specifieke 
belangengroepen. En als de overheid zich eenmaal 
gevoelig  heeft getoond voor dergelijke  
beïnvloeding, bestaat het risico dat bedrijven meer 
gaan concurreren om de gunst van de politiek dan 
om die van de consument!1!.

De positie van de Nederlandse  
industrie
Steeds m inder werknemers in ons land zijn 
werkzaam in de industrie. In 1970werkte 35 procent 
van de beroepsbevolking in deze sector en 68,6 
procent in de dienstensector (incl. overheid). In 
1990 waren deze aandelen respectievelijk 26,5 en 
60 procent. ̂ 1 Deze verschuiving is vooral het gevolg 
van twee mondiale ontwikkelingen. In de de eerste 
plaats stijgt door de voortgaande technische 
ontwikkeing de productiviteit in de industrie. De 
tweede ontwikkeling is een verschuiving van het 
mondiale produktiepatroon. Nieuwe industrie
landen komen op en nemen de produktie van 
traditionele produkten als textiel en staal over.

Beide ontwikkelingen bevorderen de Nederlandse 
(en ook de Europese en de mondiale) welvaart. 
Door een stijging van de produktiviteit wordt het 
aantrekkelijk om naast meer industrieprodukten 
ook meer dienstenen vrije tijd te verkrijgen, hetgeen 
uiteraard een voordeel is. En als bijvoorbeeld Oost- 
Europese landen goedkoper staal kunnen 
produceren dan Hoogovens, stijgt de Nederlandse 
koopkracht indien we het goedkope Oost-europese 
staal importeren en in Nederland in plaats van staal 
andere p rodukten  m aken, w aarin we wel 
concurrerend zijn. De angst dat zulke alternatieve 
produkten er misschien niet zijn, is onterecht. Het 
feit dat Nederlands staal duurder is, is immers juist 
het gevolg van het feit dat produktiefactoren in 
Nederland alternatieve aanwendingen kennen met 
een hogere opbrengst.
Naast de ontwikkeling van de industriesector als

geheel is ook de structuur daarvan interessant. 
Opvallend is dat Nederland enkele zeer grote en 
veel relatief kleine bedrijven telt. Middelgrote 
ondernem ingen zijn schaars. O ver de 
technologische positie van de industrie bestaan 
tegenstrijdige visies. De uitgaven aan onderzoek en 
ontwikkeling zijn laag in vergelijking met andere 
westerse landenRl. Vooraanstaande Nederlandse 
exportsectoren zijn varkensteelt, eieren en 
snijbloemen. Aan de andere kantligtde gemiddelde 
arbeidsproductiviteit internationaal gezien hier op 
een zeer hoog niveau. Wellicht dat onderzoek van 
Shell of Unilever in het buitenland de Nederlandse 
productiviteit evenzeer bevordert als onderzoek 
binnen onze landsgrenzen!4!.

De analyse van Porter
In september 1990 verscheen de nota Economie 
m et Open G renzen van de M in ister van 
Economische Zaken. De analyse in deze nota leunt 
sterk op die van de Amerikaan Michael Porter. 
Deze heeft in zijn befaamde boek The Competitive 
advantage of Nations een kader geformuleerd om 
te begrijpen waarom een land een sterke of juist een 
zwakke concurrentiepositie heeft in bepaalde 
sectoren. Hij verklaart de posities van sectoren uit 
vier determinanten^]. Deze vier determinanten 
kunnen voor ieder land en per sector worden 
ingeschat.
De eerste determinant zijn de aanwezige (produktie- 
) factorvoordelen, in het geval van Nederland 
bijvoorbeeld een gunstige ligging en relatief 
hooggeschoolde arbeidskrachten!6!. Daarnaast wijst 
hij op de econom ische orde, oftew el het 
ondernemingsklimaat. Daarbij vallen in ons land 
enerzijds de internationale oriëntatie en handelsgeest 
op en anderzijds de risicomijdende houding van 
ondernemers en de soepele kartelwetgeving. Deze 
wetgeving geeft ondernemers veel ruimte om door 
samenwerking de onderlinge concurrentie te 
beperken. De derde determinant is de aard van de 
vraag. Veeleisende consumenten zouden bedrijven 
dwingen tot een alerte houding die ze vervolgens 
ook op de exportmarkten een voorsprong geeft. Het 
is mijns inziens dubieus of deze factor voor de open 
Nederlandse economie een grote rol speelt. Export 
is voor veel Nederlandse ondernemers immers geen 
extraatje maar het primaire doel van de afzet. In dat 
geval is het ontbreken van een grote en dynamische
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thuismarkt geen nadeel, in tegenstelling tot wat de 
nota van EZ daarover beweerd7!. Als vierde en 
laatste verklarende factor wij st Porter op het belang 
van netwerken van sectoren. Juist wanneer er clus
ters van bedrijven in een land zijn die voor elkaar 
fungeren als toeleveranciers, dienstverleners en 
afnem ers kan dat netw erk  een sterke 
concurrentiepositie opbouwen ten opzichte van de 
rest de wereld.
De analyse van Porter kan worden toegepast om het 
gewenste overheidsbeleid te bepalen. Maar, zoals 
vaak met invloedrijke boeken, kun je daarbij ook in 
dit geval heel verschillende richtingen inslaan. Zelf 
benadrukt Porter de indirecte beïnvloeding door de 
overheid, door het scheppen van een gunstig 
ondernemingsklimaat. Belangrijk daarbij zijn de 
scholing van de beroepsbevolking en een strenge 
m ededinginswetgeving. Van dergelijk beleid 
kunnen alle sectoren profiteren. Welke bedrijven 
dan uiteindelijk boven komen drijven zal de 
marktwerking bepalen. Maar aan de hand van zijn 
boek is ook een heel andere invalshoek denkbaar. 
De overheid zou kunnen trachten te verhinderen 
dat bestaande sterke clusters van bedrijven 
teloorgaan. Daarnaast zou ze door specifieke 
bedrijven en sectoren te bevoordelen kunnen 
trachten nieuwe clusters op te bouwen.
Het beleid van de huidige regering is tweeslachtig. 
De officiële filosofie is dat de overheid vooral een 
generiek beleid moet voeren. In overeenstemming 
daarmee is gedurende de afgelopen jaren het 
m eded ing ingsbe le id  verscherp t. A ndere 
beleidselementen die daarbij passen zijn een stabiele 
macro-economische ontwikkeling, deregulering en 
veel aandacht voor het (beroeps-) onderwijs. Maar 
tegelijkertijd blijkt de verleiding groot om in con
crete gevallen direct in te grijpen in bedrijven en 
sec to ren . R ecente voorbeelden  zijn de 
reddingspoging bij DAF, het subsidiëren van Philips 
en het ingrijpen om Fokker en Nedcar voor 
Nederland te behouden. Het behoud van een 
‘w aardevol’ cluster van activiteiten voor de 
Nederlandse economie werd in elk van deze gevallen 
als argument gebruikt.

De kosten van industriebeleid
Indien de overheid meent dat er voor bepaalde 
bedrijfs takken  (vrach tw agens, e lec tron ica , 
v lieg tu igen , o f w at dan ook) u itstekende
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groeimogelijkheden bestaan, dan is dat niet 
voldoende reden voor overheidsingrijpen. Ook 
bestaande en potentiële particuliere ondernemers 
zullen immers van deze kansen op de hoogte zijn. 
Zij wegen de w instm ogelijkheden van deze 
activiteiten af tegen andere. Als de ondernemers 
vervolgens besluiten om van het project af te zien, 
zijn andere activiteiten kennelijk meer winstgevend. 
Oftewel, afnemers zijn kennelijk bereid meer te 
betalen voor andere producten die ook met de 
betreffende productiefactoren (arbeid, kennis en 
kapitaal) kunnen worden voortgebracht.
Het is niet mogelijk dat de overheid de initiatieven 
die private ondernemers ontplooien aanvult zonder 
m aatschappelijke  kosten . H et gevolg van 
industriebeleid is dat extra produktiemiddelen 
worden ingezet in de door de overheid gesteunde 
bedrijven en activiteiten. Deze inzet is nooit gratis. 
Iedere gulden die de overheid in DAF investeert is 
afkomstig van de belastingbetaler. Iedere gulden 
die de banken, dankzij de druk van minister 
Andriessen, aan DAF bijdragen gaat ten koste van 
een ander bedrijf. H etzelfde geldt voor de 
werknemers. Hoe meer en hoe langer werknemers 
worden tewerkgesteld in het ene bedrijf, hoe minder 
mensen er, zeker op langere termijn, beschikbaar 
zijn voor andere werkzaamheden. 
Overheidsoptreden is derhalve alleen zinvol als 
private ondernemers de kosten of baten van een 
project verkeerd inschatten. Alleen dan bestaat 
immers de mogelijkheid dat de overheid een betere 
inschatting kan maken. Het is niet realistisch een 
mogelijk betere inschatting door de overheid te 
baseren op veronderstelde superieure kennis van 
ambtenaren en politici. Ondernemingen staan nu 
eenmaal veel dichter bij het vuur. De argumentatie 
moet dus gebaseerd zijn op een systematische 
afwijking tussen de kosten of baten van een project 
voor enerzijds de individuele ondernemer en 
anderzijds de samenleving als geheel. Er zijn in het 
verleden heel wat redenen aangevoerd voor een 
dergelijk falen van de markt. Een kritische analyse 
leert echter dat veel van deze argumenten 
ondeugdelijk zijn. In de meeste gevallen wordt het 
vermogen van de vrije markt om zelf de meest 
lucratieve activiteiten te selecteren onderschat 
danwel het vermogen daartoe van de overheid 
overschad8!.

1 0  »Liberté Egalité Fraternité « nr. 38 - juli 1993



Het bevorderen van netwerken
Als Porter gelijk  heeft m et zijn v isie  dat 
netwerkvorming van bedrijven essentieel is voor 
het bereiken van een sterke concurrentiepositie, is 
er dan een reden voor overheidsingrijpen ? In 
theorie is het inderdaad mogelijk een dergelijk 
ingrijpen te onderbouwen. Stel dat overheidssteun 
aan een Nederlandse autofabrikant er toe leidt dat 
er meer af zet komt voor Nederlandse toeleveranciers 
van auto-onderdelen. En stel vervolgens dat deze 
grotere afzet hun gemiddelde productiekosten 
verlaagt waardoor de concurrentiepositie van de 
autofabrikant verbetert. En stel tenslotte dat dankzij 
deze betere positie het bedrijf meer winstgevend 
wordt, ten koste van de buitenlandse concurrentie. 
Dan kan tijdelijke steun voldoende zijn om de 
sector op te bouwen en duurzaam de binnenlandse 
winst te verhogen^].
Maar hoe realistisch is het bovenstaande scenario? 
De veronderstellingen zijn nogal gewaagd. Zeker 
in een klein en open land als Nederland zijn bedrijven 
doorgaans niet alleen gericht op één binnenlandse 
afnemer en is de afnemer niet alleen afhankelijk 
van binnenlandse toeleveranciers. Met andere 
woorden, N ederlandse bedrijven zijn vaak 
onderdeel van een internationaal netwerk in plaats 
van een puur Nederlands netwerk. En dan vervalt 
het argument. Een ander probleem betreft de 
veronderstelde excessieve winstgevendheid van 
het eindproduct. Dat valt vaak tegen. Vrachtwagens 
bijvoorbeeld zijn bijna standaardproducten 
geworden met een grote mate mate van concurrentie 
en geringe winstmarges (als het al meezit). Tenslotte 
kunnen vraagtekens worden gezet bij het bestaan 
van m eesterbreinen op het M inisterie van 
Economische Zaken die het hele internationale 
concurrentiepatroon, inclusief alle technische 
ontwikkelingen, zouden moeten kunnen doorzien. 
Afgezien van de bovengenoemde beperkingen van 
de redenering, is er nog een belangrijke beperking. 
Het argument voor overheidssteun is namelijk alleen 
van toepassing op de opbouw van een nieuwe of de 
uitbreiding van een bestaande sector. Het argument 
kan niet worden gebruikt om overheidssteun ter 
behoud van een bedreigde sector te onderbouwen. 
Als het netwerk van bedrijven eenmaal bestaat, en 
de bedrijven derhalve volop van eikaars nabijheid

kunnen p ro fiteren , zou de secto r im m ers 
w instgevend  m oeten z ijn . H et is die 
winstgevendheid die als toets fungeert voor de 
juistheid van de redenering dat er een nationaal 
voordeel te behalen vald10l.
Er bestaat ook een andere variant van het netwerk 
argument. Deze redenering is gebaseerd op het idee 
dat landbouw, industriële en dienstverlenende 
activiteiten zodanig met elkaar verweven zijn dat 
ze niet los van elkaar kunnen bestaan. Een voorbeeld 
is de haven van Rotterdam. Zonder scheepsreparatie 
is ook de overslag ondenkbaar. In dat geval kan een 
land niet zonder industrie. Als dit inzicht correct is, 
en er valt mijns inziens veel voor te zeggen, schiet 
de vrije markt dan tekort ? Het antwoord is neen. 
Het betekent immers dat er niet zozeer sprake is van 
industriële netwerken maar van gecombineerde 
netw erken. M aar de redenering  w aarom  
overheidsbeleid ter behoud van (delen van) de 
netwerken zinloos is, blijft overeind staan.

Een hoge toegevoegde waarde per 
werknemer
Som m ige deelnem ers aan het nationale  
industriedebat hebben betoogd dat activiteiten met 
een hoge toegevoegde waarde per werknemer 
moeten worden bevorderd. Op het eerste gezicht 
lijkt deze opvatting wellicht sympathiek. Een hoge 
toegevoegde waarde lijkt immers samen te gaan 
met een hoog inkomen. Bedrijven met een hoge 
toegevoegde waarde per werknemer zouden dan 
meer waardevol zijn voor de nationale welvaarti1 ri. 
M aar het argum ent negeert dat voorzover 
activiteiten de mogelijkheid bieden tot het behalen 
van extra winst of tot het betalen van hogere lonen, 
ondernemers zelf wel op het idee komen zich er op 
te richten.
Een hoge toegevoegde waarde is vaak het gevolg 
van hogere investeringen in kennis en kapitaal 
(zoals in de petrochemische industrie). Het zou 
onzin zijn de kosten van deze investeringen te 
negeren. Het gaat kortom niet om de gemiddelde 
opbrengst van de productie per werknemer maar 
om het rendem ent over alle ingezette  
productiemiddelen. En dat is waar particuliere 
ondernemers ook zonder overheidsingrijpen op uit 
zijn.
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Het compenseren van steunverlening 
in andere landen
Als het waar is dat de Japanse overheid bedrijven 
steun t en ze afscherm t van bu iten landse  
concurrentie, of als japanse bedrijven dankzij het 
ondoordringbare Japanse distributiesysteem een 
concurrentievoordeel genieten op hun thuismarkt, 
kan de Europese (of de Nederlandse) overheid dan 
onze welvaart bevorderen door tegenmaatregelen 
te nemen ? Het is een populaire gedachte, die 
bijvoorbeeld door de huidige Fran se regering wordt 
uitgedragen. Het beleid en het economisch systeem 
van Japan zouden andere landen verdrijven uit 
hoogtechnologische sectoren, zoals halfgeleiders 
en personenauto’s.
Het argument is een stuk zwakker dan het op het 
eerste gezicht wellicht lijkt. In de eerste plaats is 
mogelijk zelf over te schakelen op de produktie van 
andere goederen en te profiteren van de goedkope 
Japanse invoer. Op de zelfde wijze als bij het 
ve rlie s  van de na tionale  tex tie l o f 
steenkolenindustrie aan goedkopere buitenlandse 
exporteurs zou dat onze welvaart ten goede komen. 
Dit proces komt vanzelf tot stand. De individuele 
ondernemers buiten Japan wegen af of het, gegeven 
de voordelen die de Japanse bedrijven genieten, 
lucratief is om ook op de betreffende markt actief te 
zijn. Als dat niet rendabel is, zullen zij andere 
produkten gaan produceren. Met andere woorden, 
gegeven het beleid van Japan zullen de particuliere 
westerse ondernemers de opbrengst van hun kapitaal 
en van de beschikbare arbeid maximaliseren. 
Volgens sommigen zit er bij het verlies van high
tech sectoren echter een adder onder het gras. Zij 
menen dat het behoud van hoogtechnologische 
sectoren bijzondere baten oplevert voor een land 
die de individuele ondernemingen negeren in hun 
beslissingen.
Bij de bijzondere baten van hoogtechnologische 
sectoren moet niet worden gedacht aan een hoog 
rendement op arbeid of kapitaal. Dat zullen de 
westerse ondernemingen immers zelf meewegen in 
hun beslissing^12!.
Een andere mogelijkheid is echter dat Japan met 
behulp van ‘oneerlijke concurrentie’ eerst de 
concurrentie verdrijft om vervolgens de prijzen te 
verhogen en de westerse landen aldus uit te buiten. 
Een dergelijke complottheorie klinkt dreigend, maar 
de praktijk is heel anders. Er is namelijk een forse
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onderlinge concurrentie tussen de Japanse bedrijven 
onderling en in niet één bedrijfstak heeft Japan 
inderdaad alle buitenlandse concurrentie verdreven. 
Sterker, bijvoorbeeld in de chipindustrie is de 
concurrentie alleen maar verhevigd sinds de 
opkomst van Japanse bedrijven.
W at wel m ogelijk  is, is dat som m ige 
hoogtechnologische bedrijven belangrijke positieve 
effecten hebben op de technische ontwikkeling in 
andere bedrijven en sectoren. In dat geval kan er 
reden zijn de binnenlandse bedrijven te steunen (zij 
het niet met behulp van invoerbeperkingen). Alleen 
is er dan geen aanleiding om met die maatregelen te 
wachten tot een buitenlandse overheid haar industrie 
bevooroordeelt. Dit onderwerp komt aan de orde in 
de volgende paragraaf.

Technologiebeleid
Onderzoek en Ontwikkeling leiden tot nieuwe en 
betere produkten en tot betere produktiemethoden. 
In beide gevallen ontstaat er economische groei. De 
vraag rijst of de overheid er verstandig aan doet 
daarom deze activiteiten te ondersteunen. 
Voorzover innoverende ondernemingen zelf de 
v ruchten  p lukken van hun onderzoek  en 
ontwikkeling, is er geen probleem. In dat geval is de 
prikkel om te innoveren voldoende aanwezig. Maar 
in de praktijk vloeit een deel van de gecreeërde 
kennis weg naar andere ondernemingen. Het gaat 
daarbij in de eerste plaats om concurrenten die een 
nieuw produkt zullen trachten te copiëren. Het 
gevolg is dat de winstgevendheid van innovaties 
wordt beperkt. De gebruikelijke oplossing voor dit 
probleem is het verlenen van een patent aan de 
uitvinder, zodat deze gedurende enkele decennia 
het alleenrecht op de exploitatie van het produkt 
verkrijgt.
Behalve de concurrenten zullen zo ook andere 
bedrijven kosteloos kunnen profiteren van het 
onderzoek. Een idee kan vaak in verschillende 
richtingen worden toegepast. Voorzover dit effect 
optreedt en voorzover een patent geen waterdichte 
bescherming biedt tegen imitatie, is er een reden 
om tot subsidiëring van onderzoek en ontwikkeling 
over te gaan!13!. Vrijwel alle westerse landen kennen 
een dergelijke subsidie. Nederland loopt daarbij 
bepaald niet voorop.
Een complicatie bij het steunen van onderzoek en 
ontwikkeling, vooral in kleine landen, is dat een
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groot deel van de baten wegvloeit naar bedrijven in 
andere landen. Een gezamenlijke subsidieregeling, 
bijvoorbeeld op EG-niveau, ligt dan voor de hand.

Het tekortsch ieten  van de 
kapitaalmarkt
Om te kunnen investeren  in nieuw e 
produktiecapaciteit en in de ontwikkeling van 
nieuw e produkten  en technieken  m oeten 
ondernemingen kapitaal aantrekken. Dit kan via de 
banken of direct via de uitgifte van aandelen of 
obligatieleningen. Als de kapitaalmarkt niet goed 
functioneert is het mogelijk dat bedrijven geen 
kapitaal kunnen verkrijgen, of alleen tegen te hoge 
kosten. In dat geval zou de overheid bij kunnen 
springen.
Het is mogelijk dat de kennis bij de particuliere 
kapitaalverschaffers tekort schiet. Het inschatten 
van het m ogelijke  rendem ent op een 
investeringsproject is vaak zeer specialistisch. 
Helaas kan de overheid, als dit probleem al bestaat, 
het niet verhelpen. Banken, beleggingsinstellingen 
en beleggingsadviesbureaus hebben veel meer 
deskundigheid in huis dan welk ministerie dan ook. 
Hetzelfde geldt helaas voor een industriefonds of 
ander dergelijk overheidsinitiatief.
Een tweede m ogelijkheid is dat particuliere 
kapitaalverschaffers te risicomijdend zijn. Maar 
wat is daarvoor dan de maatstaf? De enige correcte 
maatstaf is de bereidheid van de individuele 
spaarders om risico te nemen met de inzet van hun 
geld. Dat pensioenfondsen risicomijdend te werk 
gaan lijkt derhalve terecht. Werknemers stellen er 
waarschijnlijk geen prijs op indien hun pensioen in 
gevaar zou komen. Als banken te risicomijdend 
zijn, zou dat betekenen dat ze de wensen van hun 
spaarders niet correct doorgeven aan de bedrijven 
aan wie ze geld uitlenen. Maar banken hebben de 
laatste jaren juist allerlei nieuwe spaarvormen 
gecreeërd waarmee mensen ook kunnen sparen via 
fondsen die meer riskant worden belegd (zoals in 
aandelen). H et bestaan van een dergelijke 
tekortkoming van de particuliere kapitaalmarkt is 
dan ook een onbewezen stellingt14!.

Slotopmerkingen
De vrije markt is niet volmaakt en de overheid kan 
sommige tekortkomingen ervan repareren. Het 
marktmechanisme schiet met name tekort bij de

voorziening van collectieve goederen, waar de hele 
samenleving van profiteert. Voorbeelden zijn 
infrastructuur en onderwij s; daar ligt een belangrijke 
rol voor de overheid. Het beperken van de belasting
en prem iedruk is eveneens een belangrijke 
voorwaarde voor een goed ondernemingsklimaat. 
Een andere taak van de overheid is het handhaven 
van een krachtig  m ededingingsbeleid . Als 
ondernemingen in staat zijn onderling een kartel te 
vormen, leidt dat tot hogere kosten en vooral tot 
hogere prijzen voor de consument.
De centrale vraag van dit artikel was of de overheid 
behalve een generiek beleid, gericht op een goed 
ondernemingsklimaat in het algemeen, ook een 
gericht beleid dient te ontwikkelen om bepaalde 
industriële activiteiten te ondersteunen. Gerichte 
steun houdt in dat de overheid impliciet of expliciet 
kiest voor de ene activiteit, ten koste van de andere. 
Verschillende argumenten kwamen aan bod en in 
het algemeen bleken ze weinig hout te snijden. Het 
uitgangspunt daarbij was steeds of de vrije markt 
aantoonbaar tekort schiet. Een belangrijke 
uitzondering op de algemene conclusie betreft het 
technologiebeleid. Ten aanzien van onderzoek en 
ontwikkeling schiet de vrije markt tekort en is 
overheidssteun zinvol.
Een nuttige kanttekening tot slot is echter dat ook 
als de overheid zich vooral richt op het verzorgen 
van in fras tru c tu u r en scholing , keuzes 
onvermijdbaar zijn. Meer geld voor de studierichting 
chemie betekent m inder voor, bijvoorbeeld, 
bouwkunde. En de aanleg van de Betuwe spoorlijn 
- belangrijk voor de distributiesector - zal toch ten 
koste gaan van andere uitgaven (R&D subsidies, 
tunnels, studiefinanciering?). Ook wanneer de 
overheid niet wil bepalen welke bedrijven het 
maken, doet ze dat op deze manier uiteindelijk 
toch. In theorie zou de overheid bij dergelijke 
afwegingen ‘neutraal’ te werk kunnen gaan, door 
per uitgavenpost dat bedrag beschikbaar te stellen 
dat de begunstigden er zelf voor over zouden 
hebbent15!. Maar helaas is dat bedrag niet bekend 
en moeten politici zelf een inschatting maken. 
Uitgaande van de analyse in dit artikel doet de 
overheid er verstandig aan zo min mogelijk zelf 
prioriteiten te bedenken die afwijken van de 
activiteiten waar ondernemers zich op richten. Voor 
een grootse overheidsstrategie om van Nederland 
b ijvoorbeeld  een b io techno log ie- o f een
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electronicaland te maken schieten de kennis en het 
vermogen van de overheid schromelijk tekort.

Dr. J.K. Martijn is verbonden aan de vakgroep 
Economie van de Universiteit van Amsterdam.
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[2] NRC-handelsblad, 10 februari 1993
[3] L. Soete en B. Verspagen, ‘De Technologische Positie van de Nederlandse Industrie’, Economisch-Statische 
Berichten, 3 maart 1993.
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[5] In de terminilogie van Porter zijn dit de vier hoeken van de ‘diamant’.
[6] Zie voor een uitvoerige beoordeling van Nederland aan de hand van de methode van Porter de studie van TNO: 
D. Jacobs, P. Boekhorst en W. Zegveld, De Economische Kracht van Nederland, SMO, 1990
[7] Zowel de nota van EZ als het TNO-rapport stellen echter dat het ontbreken van een grote thuismarkt een 
belangrijk nadeel vormt voor de Nederlandse industrie. Zie voor kritiek hierop H.W. de Jong, ‘Frau Antje en de 
Diamant’, Economisch-Statische Berichten, 19 december 1990.
[8] Het onderstaand overzicht is met name gebaseerd op P.R. Krugman en M. Obstfeld, International Economics, 
Harper Collins, 1991 en G.M. Grossman, Promoting New Industrial Activities: A. Survey of Recent Arguments and 
Evidence, OECD Economie Studies, 1990.
[9] Deze argumentatie is gebaseerd op een zogenaamd marktgrootte-effect. Behalve door schaalvoordelen bij de 
toeleveranciers kan het effect ook worden bereikt door het ontstaan van een binnenlandse arbeidspool van 
gespecialiseerde werknemers of door kennis ‘spill over’ effecten tussen de leveranciers onderling. Zie P.R. 
Krugman, Geography and Trade, The MIT Press, 1991.
[10] In het economenjargon heet het er hier sprake is van een pecunair extern effect, welk geval de private 
ondernemers de voordelen van hun eigen activiteiten op andere bedrijven uiteindelijk geheel meewegen in hun 
productiebeslissingen.
[11] Zie bijvoorbeeld H.W. de Jong, ‘Industriebeleid: een reactie’, Economisch-Statische Berichten, 10 maart 1993.
[12] Deze conclusie is gebasseerd op de aanname dat het gedrag van de Japanse overheid een gegeven is. Anders 
kan er een strategisch ‘spel’ ontstaan tussen verschillende regeringen om eikaars handels- en industriebeleid te 
beïnvloeden. Zie daarvoor A.K. Dixit en A.S. Kyle, 'The Use of Protection and Subsidies for Entry promotion and 
Deterrence’, American Economie Review, 1985, pp. 139-152.
[13] Er is dan sprake van een technologisch extern effect; in welk geval de markt tekort schiet.
[14] Een ander defect van de kapitaalmarkt is wel aantoonbaar: het bestaan van asymetrische informatie. Dit 
betekent dat de vragers naar kapitaal het risico beter kunnen inschatten dan de bank. Helaas kan dit probleem zowel 
tot een te hoge als tot een te lage rentestelling door de bank leiden, zodat niet duidelijk is hoe de overheid zou moeten 
ingrijpen. Zie D. DeMeza en D. Webb, ‘Too Much Investment: aproblemof asymetric information’, Quarterly Journal 
of Economics, 1987, pp. 281-292
[15] Uiteraard zullen zij dat bedrag niet vrijwillig ter beschikking stellen voor een collectief goed waar ook anderen 
van profiteren. Dit is waarom de overheid er voor moet zorgen.
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DE LANDBOUWPROBLEMATIEK 
BINNEN HET GATT-OVERLEG

ir. A. de Zeeuw

____________________________________________INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID

Velen vragen zich af of de in 1986 in Uruguay begonnen GATT handelsronde, die in 1990 had moeten 
eindigen, maar die nog steeds doorloopt, tot een positief resultaat zal leiden.
In 1990 was de onenigheid over de landbouw de oorzaak van de m islukking van de 
Ministersconferentie. Na twee jaar intensief onderhandelen tussen de VS en de EG is een compromis 
tot stand gekomen, het z.g. “Blair House Agreement”. Tegen deze overeenkomst verzette met name 
Frankrijk zich heftig, reden waarom een totaal-resultaat, inhoudende een overeenkomst op alle 
gebieden, waaronder de sectoren industrie, diensten en intellectuele eigendom, nog steeds op zich 
laat wachten.
Ook de wisseling van de wacht in de VS, waarbij de nieuwe administratie zich moet inwerken, was 
een tweede reden voor het huidige uitstel.
Nu Frankrijk neigingen vertoont zich niet meer te zullen verzetten tegen een totale overeenkomst 
en de VS klaar schijnt voor de laatste ronde van onderhandelingen, mag worden verwacht dat eind 
1993, mogelijk begin 1994 de Uruguay-ronde alsnog met succes kan worden afgesloten.

De landbouwsector is steeds een heet hangijzer 
geweest. In dit artikel zal ik de achtergrond schetsen 
waarom de meeste regeringen in de naoorlogse 
periode zo protectionistisch zijn opgetreden. 
Gegeven de ervaringen in de dertiger jaren hebben 
de bij de wereldhandel sterk betrokken landen na de 
Tweede Wereldoorlog een overeenkomst gesloten, 
genaamd de “ General Agreement on Tariffs and 
Trade”, waarbij overeengekomen is dat de handel 
tussen de aangesloten landen in principe vrij dient 
te zijn.
Voorzover dit nog niet mogelijk is mag men als 
grensbescherming alleen vaste tarieven hanteren, 
die geleidelijk moeten worden afgebroken en mag 
niet tussen landen gediscrimineerd worden. In het 
algemeen mag men stellen dat de GATT geslaagd 
is in de industriële sector. Dit is bepaald niet het 
geval in de landbouwsector. De meeste landen 
waren niet bereid om hun protectionistische 
landbouwpolitiek zodanig te wijzigen dat meer 
open internationale concurrentie mogelijk werd. 
Uitzonderingen in de GATT-regelgeving en het 
toepassen van instrumenten van protectie die niet 
in de regels waren opgenomen maakten een zeer 
protectionistische handelspolitiek mogelijk.
De meeste ontwikkelde landen hebben gretig

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 
landbouwpolitiek te voeren waarbij door middel 
van grensbeschermende maatregelen vaak hoge 
prijsgaranties aan de agrariërs konden worden 
gegeven.

Men kan zich afvragen waarom men niet bereid 
was voor landbouwproducten eenzelfde politiek te 
volgen als bij de industrie. De oorzaak ligt in de 
om standigheid dat landen m et een zwakke 
agrarische structuur hun landbouwproductie zouden 
moeten beëindigen. Dit kon men niet accepteren 
omdat er dan een sterke verpaupering van het 
platteland zou optreden met alle negatieve gevolgen 
van dien zowel op het sociale vlak als met betrekking 
tot natuur en milieu.
Men moet m.i. dan ook accepteren dat geen enkel 
land bereid is zijn landbouw op te geven.
Het maakt echter een groot verschil of men een 
landbouwpolitiek voert waarbij men zijn eigen 
markt in sterke mate, soms volledig afsluit van de 
wereldmarkt of dat men een landbouwpolitiek voert 
waarbij prijsschommelingen op de wereldmarkt in 
belangrijke mate kunnen doorwerken op de eigen 
markt, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd.
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Om dit te kunnen realiseren zou men in de 
ontwikkelde landen de prijsgarantie-politiek moeten 
verlaten en over moeten schakelen op een politiek 
van aanvullende inkomensondersteuning in het 
geval dat de marktprijzen onvoldoende zijn om de 
efficiënt werkende agrariërs de voortzetting van 
hun bedrijf mogelijk te maken.
Dit was de essentie van de onderhandelingen tijdens 
deUruguay-ronde. Langzaamaan bleken de landen 
bereid om de prijsgarantie politiek los te laten, die 
geleid had tot zodanige overproducties, dat daardoor 
langdurige marktverstoringen optraden met de 
daaraan verbonden handelspolitieke spanningen 
en die bovendien leidden tot zeer hoge financiële 
overheidsuitgaven in de vorm van prijstoeslagen 
en het uit de markt nemen van overschotten. 
Tijdens de onderhandelingen is er grote druk op 
West Europa -EG en EFTA landen- en Japan 
uitgeoefend door de VS en de groep van landen die 
een belangrijk deel van hun landbouwproducten 
moeten exporteren, zoals Australië, Nieuw Zeeland 
en meerdere ontwikkelingslanden in Zuid Amerika 
en Zuidoost Azië om te accepteren dat hun 
landbouwpolitiek zodanig gewijzigd zou worden 
dat een meer liberale handel in landbouwproducten 
zou kunnen ontstaan.

Het is interessant te constateren dat uiteindelijk een 
oplossing is gekozen waardoor het mogelijk werd 
om een vrijere internationale handel te realiseren, 
te rw ijl toch geen verpaupering  van de 
landbouwsector in landen met een moeilijke 
landbouwstructuur hoeft op te treden.
Bij het tot stand komen van het compromis zijn de 
volgende basisprincipes gehanteerd:
-De huidige grensbescherming, vaak bestaande uit 
kw antitatieve invoerrestricties en variabele 
heffingen, moet zodanig gewijzigd worden dat na 
een overgangsperiode alleen nog vaste tarieven 
w orden gehanteerd . D aarm ee w ordt in de 
landbouwsector voldaan aan het reeds vermelde 
grondprincipe van de GATT dat alleen vaste tarieven 
mogen worden toegepast. Eveneens werd aan de 
tweede voorwaarde voldaan ,n.l. dat deze tarieven 
geleidelijk worden afgebroken door met elkaar af 
te spreken dat in de komende periode van zes jaar 
de tarieven met gemiddeld 36% zullen worden 
afgebroken.
Aangezien de huidige hoge grensbescherming zal

Cê  INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID_________

worden omgezet in vaak hoge vaste tarieven mag 
men in de komende jaren bij verschillende producten 
nog geen vergroting van de invoer verwachten; 
daarom  w erd ook overeengekom en dat de 
mogelijkheid wordt geboden om tenminste 3%, in 
zes jaar groeiende naar 5% van de interne 
consumptie van elk product in te voeren.
-De handelsversto rende  subsid ies, zoals 
p rijstoeslagen  en exportsubsid ies , worden 
substantieel verlaagd.
Prijstoeslagen en andere handelsverstorende interne 
subsidies zoals steun bij transport worden in zes 
ja a r  m et 20% verlaagd , te rw ijl de m eest 
handelsverstorende export subsidies met 36% 
w orden verlaagd , te rw ijl bovendien het 
gesubsidieerde export- volume met 21% moet 
worden verminderd.
Niet aangetast wordt de niet aan het product 
gebonden steun zoals algemene subsidies voor 
onderzoek, voorlichting en onderwijs; steun bij 
structurele veranderingen, o.a. bij sanering; 
inkomensteun, ook wanneer deze gegeven word 
per ha of per dier.
Dit laatste was voorwaarde voor de EG om accoord 
te gaan, omdat in de gewijzigde EG landbouw 
politiek deze steun voor de belangrijke producten 
graan en oliehoudende zaden in de plaats gekomen 
is van de hoge prijsgaranties.
-Tenslotte is geaccepteerd dat de veterinaire- en 
fytosanitaire maatregelen aan de grens aan zodanige 
regels worden onderworpen dat deze niet meer 
kunnen worden gehanteerd als non-tarifaire 
handelsbelemmeringen.

Over de gevolgen voor de verschillende landen 
merk ik het volgende op.
Het compromis zal zowel de EG als de VS niet 
dwingen tot een verdergaande fundamentele 
verandering van hun landbouwpolitieke systeem. 
Voor wat de EG betreft is dit het gevolg van de in 
1992 aanvaarde w ijz ig ing  van het EG 
landbouwbeleid, waarbij de prijzen van een aantal 
belangrijke producten zodanig zullen worden 
verlaagd dat de gewenste vermindering van tarieven 
en subsidies kunnen worden gerealiseerd. Zoals 
hiervoor vermeld komt inkomenssteun hiervoor in 
de plaats.
Voor wat de VS betreft is dit eveneens het gevolg 
van verlaging van prijssteun en gedeeltelijk wegens
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vervanging door meer bedrijfsgebonden steun.
De EFTA-landen, met uitzondering van Zweden 
dat zijn landbouw- beleid reeds sterk in de gewenste 
rich ting  heeft veranderd , zullen hun 
landbouwpolitiek meer fundamenteel moeten 
wijzigen en zullen m.i. de EG als voorbeeld nemen, 
zeker nu wel vaststaat dat, met uitzondering van 
Zwitserland, zij de wens te kennen hebben gegeven 
lid van de EG te willen worden.
Ook Japan zal zijn landbouwpolitiek sterk moeten 
wijzigen.
Voorde kleinere van export van landbouwproducten 
sterk afhankelijk landen, waartoe behoren de 
ontwikkelde landen Australië en Nieuw Zeeland en 
vele ontwikkelingslanden, waaronder Argentinië, 
Brazilië, Chili, Uruguay, Thailand, Indonesië, 
Maleisië en de Philippijnen, geldt dat zij zoveel 
belang hebben bij lib e ra lisa tie  van het 
handelsverkeer in landbouw producten, dat, 
voorzover zij nog beschermende maatregelen 
hadden, zij deze in de afgelopen periode reeds 
hebben afgeschaft.
Voor de overige ontwikkelingslanden geldt, dat 
hoewel zij geen direct belang hebben bij liberalisatie 
van het landbouw -handels- verkeer, zij het 
compromis zullen aanvaarden omdat stabielere en 
gemiddeld hogere landbouwprijzen een directe 
steun voor de ontw ikkeling van hun vaak 
achtergebleven landbouswectorkunnen betekenen. 
In het compromis is overigens opgenomen dat 
w anneer de landbouw  nog een grote 
ontwikkelingsachterstand heeft, het betreffende 
ontwikkelingsland een verdergaande vrijheid heeft 
voor het geven van steun aan de noodzakelijke 
ontwikkeling.

In het voorgaande heb ik getracht weer te geven wat 
naar mijn mening de ontwikkeling van de nationale 
landbouwpolitiek zal moeten zijn als gevolg van de 
te verwachten uitkomst van de Uruguay-ronde, 
waarbij de grensbescherming wordt gelimiteerd tot 
uitsluitend vaste tarieven, die geleidelijk worden

afgebroken en de handelsvers torende subsidies, in 
hoofdzaak prijstoeslagen, zowel intem als bij ex
port gegeven, ook geleidelijk worden verminderd. 
Deze ontwikkelingen zullen op de langere duur tot 
gevolg hebben dat een zekere herverdeling van 
producties en handelsstromen plaats vindt op grond 
van gewijzigde concurrentieverhoudingen.
Deze herverdeling zal echter nooit leiden tot het 
verdwijnen van de landbouw in welk land dan ook.

Alhowel ik er van uit ga dat de Uruguay-ronde 
alsnog met succes zal worden afgesloten, omdat 
noch de VS, noch de EG, noch Japan zich een 
mislukking kan veroorloven, wil ik afsluiten met 
een aantal opmerkingen over wat er naar mijn 
m ening gaat gebeuren  w anneer de 
onderhandelingen mislukken.
In de eerste  p laats zullen de bestaande 
handelsproblemen tussen de grote handelsnaties de 
VS, de EG en Japan toenemen, hetgeen gemakkelijk 
zal leiden tot politieke spanningen.
In de tweede plaats zal sneller regionalisatie 
optreden; bv. de VS meteen aantal Zuidamerikaanse 
landen; de EG met een aantal Oosteuropese landen 
en Japan met een aantal landen in Zuidoost Azië en 
in de Pacific. De wereld wordt dan verdeeld in 
elkaar bestrijdende handelsblokken, bepaald geen 
verbetering!
In de derde plaats zal er geen verdere liberalisatie in 
de industriële sector plaatsvinden en is voorlopig 
het zo hoopvolle begin van liberalisatie van het 
dienstenverkeer van de baan.

Een mislukking van de Uruguay-ronde zal de 
economische ontwikkeling in alle landen vertragen 
en in het bijzonder voor de ontwikkelingslanden. 
Maar laat ik herhalen dat een mislukking niet 
waarscvhijnlijk is.

Ir. A de Zeeuw is oud voorzitter van de GATT 
onderhandelingsgroep voor de landbouw.
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DE ROL VAN DE NEDERLANDSE POLITIEK 
IN HET INDUSTRIE EN HANDELSBELEID

Cê  INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID______________________________________________________

Henk Vos

Vrij plotseling houdt iedereen in Nederland zich weer bezig met de discussie over het industriebeleid. 
Dat was lang niet meer gebeurd!
De laatste keer dat een kabinet moeite had gedaan haar gedachten daarover te formuleren was in 
1976 toen de Minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl, drs. R. Lubbers, zijn nota 
“Selectieve Groei” schreef.
Er was ook aanleiding toe!
In het begin van de jaren ‘70 had de Club van Rome haar rapport uitgebracht, waarin de wereld 
werd gewaarschuwd voor een aantal ontwikkelingen op langere termijn. Bovendien had de westerse 
wereld net de eerste energie-crisis achter de rug.

Eigenlijk is er met dat rapport niet zo geweldig veel 
gebeurd, want de opvolgers van Ruud Lubbers 
keken toch anders aan tegen de manier waarop de 
overheid zich met de ontwikkeling van de economie 
moest bemoeien.
Het duidelijkst kwam dit nog tot uitdrukking in de 
periode 1986-1989, toen de M in ister van 
Economische Zaken , De Korte, nogal sterk 
propageerde dat de overheid op armlengte van het 
bedrijfsleven moest blijven.
Zo’n standpunt draagt grote risico’s in zich, omdat 
de overheid dan in feite alleen nog ingeschakeld 
wordt, op het moment dat een onderneming een 
groot probleem heeft.
De overheid als brandweerman en de Hollandse 
gulden als blusmiddel.
Eind jaren ’70 - begin jaren ’80 heeft de overheid 
veel verliezen van vooral grotere ondernemingen 
gefinancierd.
De Korte heeft veel minder verliezen hoeven te 
financieren, omdat hij de genade mocht proeven 
van een zich herstellende wereldeconomie. Een 
mazzeltje dus!
Toen in 1989 een nieuw regeerakkoord moest 
worden geschreven, heeft vooral de PVDA-fraktie 
aangedrongen op een andere benadering van de rol 
van de overheid in de ontwikkeling van de 
Nederlandse economie.
Maar voordat je die rol gaat definiëren, is het 
belangrijk in kaart te brengen hoe de Nederlandse

economie er in feite voorstaat.
Het Ministerie van Economische Zaken heeft toen 
een sterkte-zwakte-analyse gemaakt van het 
Nederlandse bedrijfsleven, dat als basis diende 
voor de regeringsnota “ Economie met open 
grenzen”.
En zoals in 1976 het begrip “Selectieve Groei” een 
sterke relatie had met aktuele ontwikkelingen zoals 
het rapport van de Club van Rome en de 
energiecrisis, zo moet het begrip “Economie met 
open g renzen” gekoppeld  worden aan 
ontwikkelingen in Europa na 1992.
Zo gauw de Interne Markt voltooid is, kan de E.G. 
als één grote marktplaats worden beschouwd, waar 
grenzen geen belemmeringen meer vormen. Op 
zich is het toch even verstandig na te denken over 
de positie van de B.V. Nederland daarin.

W illen we e ig en lijk  een 
industriebeleid?
Toen de kamercommissie voor Economische Zaken 
de nota “Economie met Open G renzen” in 
behandeling moest nemen, heb ik voorgesteld de 
voorbere id ing  zodanig  te p lannen , dat 
belanghebbenden in de industrie en wetenschap 
ruim de tijd zouden krijgen te reageren. Dat was 
van groot belang omdat de conclusies uit deze 
discussie de basis moesten vormen voor een 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap (vooral de grote technologische
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instituten)
Het aantal reacties was gênant!
Zes ondernemingen en organisaties hadden de 
moeite genomen te reageren!
Zes reakties, terwijl al jarenlang de geluiden niet 
van de lucht waren, dat de overheid het bedrijfsleven 
links liet liggen.
Twee belangrijke incidenten zorgden er overigens 
voor dat plotseling de belangstelling voor het 
industriebeleid veel groter werd.
Fokker en DAF, twee ondernem ingen die 
tegelijkertijd een bedrijfstak vormen, stonden 
prominent in de publieke discussie en binnen de 
kortste keren riepen ondernemers, hoogleraren en 
journalisten dat de discussie over het industriebeleid 
weer op gang moest komen en dat het tijd werd dat 
de overheid er ook eens belangstelling voor ging 
tonen. Bloody Shame!
In elk geval ging iedereen er zich mee bemoeien en 
kwam in elk geval de discussie op gang.

Hoe moet het industriebeleid er uit 
zien?
Industriebeleid is eigenlijk voor een belangrijk 
deel technologiebeleid. De vraag is of je in staat 
bent op zowel het gebied van produkt- als 
procesvernieuwing zo inventief te zijn dat je de 
concurrentie een stap voorblijft, in plaats van 
omgekeerd.
De re la tie  tussen het aanbod van nieuw e 
technologische ontwikkelingen en de vraag van de 
markt moet heel direkt zijn, veel direkter dan ooit 
in het verleden.
Grote technologische instituten die inspelen op de 
behoefte van ondernemingen, zonder overigens de 
wetenschappelijke magazijnknechten van deze 
bedrijven te worden.
In een driehoeksverhouding tussen overheid, GTI‘s 
en bedrijfsleven, zal eenieder vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid daar een bijdrage aan moeten 
leveren.
In het kort komt het hier op neer:
- de overheid zorgt via generieke maatregelen voor 
een goed vestigingsklimaat. Het betreft hier zowel 
het optimaliseren van zowel de fysieke als de 
kennisinfrastructuur, het bevorderen van een 
aantrekkelijk sociaal, economisch en fiscaal 
klimaat.
- de overheid zorgt via specifieke maatregelen voor

het stimuleren van nieuwe ontwikkelingviaTOK‘s 
en PBTS e.a. als het gaat om direkte financiële 
steun aan projekten met verhoogde risico’s.
- de overheid stelt via Senter en de Innovatiecentra 
expertise ter beschikking.
- GTI‘s die sowieso hun ogen meer moeten richten 
op de com m erciële  m arkten kom en tot 
samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied 
van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het 
zullen vooral de m iddelgro te  en kleine 
ondernemingen, met veel potentie in zich, zijn die 
b innen deze d riehoek  een stim ulerende 
voedingsbodem zullen (kunnen) vinden.
Als we de B.V. Nederland echt stevig op de benen 
w illen zetten moet niet iedere individuele 
onderneming het avontuur zoeken, maar via clus
ters (Andriessen zegt kluiten) van bedrijven op het 
zelfde marktgebied tot versterking zien te komen. 
Gemeenschappelijke programma’s van geclusterde 
ondernemingen, GTI‘s en overheid kunnnen tot 
geweldige resultaten leiden.
En het idee van de cluster is overigens helemaal niet 
nieuw. Al sinds 1946 werkt de vliegtuigindustrie in 
Nederland op deze wijze. De vliegtuigfabriek 
Fokker, het NLR, de TU Delft, de hogescholen in 
Rijswijk en Haarlem en de Nederlandse Overheid 
w erken buitengew oon nauw samen bij de 
ontwikkeling van nieuwe vliegtuigprogramma’s 
en met groot succes.
Dergelijke clusters zijn zeer goed mogelijk in 
bijvoorbeeld sectoren als landbouw, milieu, 
maritiem, delen van de chemie, transport en 
bovendien noodzakelijk omdat in de toekomst de 
concurrentie in Europa binnen deze bedrijfstakken 
groot zal zijn.
Daarnaast moet de samenwerking op het gebied 
van onderwijs en arbeidsmarkt, toeleveren en 
uitbesteden, kwaliteit en logistiek sterk worden 
bevorderd.
O verheid  en bedrijfsleven  zijn inm iddels 
experimenten begonnen en zullen daar in versneld 
tempo mee door moeten gaan.

Tot slot nog dit:
In de discussie over het industriebeleid heeft de 
M in ister van Econom ische Zaken een 
Industriefonds opgezet, nadat overigens eerst mijn 
kollega Van Gelder namens de PvdA-fractie daarop 
had aangedrongen.

_________INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID (&£
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Een bedrag van 800/900 miljoen gulden is ter 
beschikking voorde financiering van vernieuwende 
projekten en programma's. Het had best wat meer 
mogen zijn, maar een belangrijk begin is er. 
Banken, levensverzekeraars, pensioenfondsen en 
institutionele beleggers hebben gezamenlijk dit 
fonds gevormd met de overheid.
Psychologisch is dit van bijzonder belang, omdat 
hieruit blijkt dat er concensus bestaat over de aanpak. 
En dat is precies wat we nodig hebben, als we ook 
willen dat er op lange termijn beleid wordt gevoerd 
dat de B.Y. Nederland stevig op de benen houdt in 
een Europa waar grenzen geen bescherming meer 
bieden en alleen nog afgerekend wordt op prijzen 
en kwaliteit.

Dhr. H. Vos is lid van de Tweede Kamer voor de 
PvdA en voorzitter van de Tweede Kamercommissie 
Economische Zaken

te£ INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID________

Liberté Egalité Fraternité « 2 0  » nr. 38 - juli 1993



HET GATT-OVERLEG NA DE 
URUGUAYRONDE

_______________________________________ INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID K i

ir. J.W. Klugkist

Dat naast de EG-landen en de VS nog 95 andere landen meedoen aan de wereldwijde 
handelsbesprekingen in de Uruguay-ronde van GATT zou je soms bijna vergeten. Naar buiten toe 
lijkt de Uruguay-ronde immers vooral een krachtmeting tussen de EG en de VS. Toch is een 
evenwichtig resultaat van het grootste belang voor de grote groep van ontwikkelingslanden voor wie 
handel steeds belangrijker wordt in tijden waarin overal op Hulp wordt bezuinigd. Wat betekent nu 
zo’n nieuw GATT-akkoord voor de economieën van de armste landen in de wereld en voor het 
welbevinden van hun bewoners?

De wereldwijde handelsbesprekingen in de Uru
guay-ronde van GATT slepen zich nu bijna zeven 
jaar voort. De ene na de andere deadline is zonder 
resultaat gepasseerd en er zijn nog maar weinig 
politici die zich wagen aan een voorspelling over de 
afrondingsdatum. President Clinton koerst nu aan 
op afsluiting voor 15 december dit jaar, gekoppeld 
aan de verlenging van het fast track mandaat dat hij 
aan het Congres heeft gevraagd. Op de aanstaande 
G-7 bijeenkomst in juli in Tokyo zouden de 
wereldleiders dan met compromissen moeten 
komen. Tot nu toe was de compromisbereidheid 
aan beide kanten van de oceaan gering, ondanks 
alle lippendienst aan de wenselijkheid tot snelle 
afronding van de onderhandelingen.

De grote lijnen van een nieuw GATT akkoord zijn 
niettemin bekend. Hetconcept-akkoorddatGATT- 
directeur Arthur Dunkei al in december 1991 aan 
de GATT-leden voorlegde vormt samen met het 
Blair House Agreement’ dat de VS en de EG in 

november 1992 op landbouwgebied afsloten de 
basis voor verdere onderhandelingen.

Een goede inschatting maken van de gevolgen van 
zo’n GATT akkoord voor de ontwikkelingslanden 
is echter nog niet eenvoudig. Allereerst ontbreekt 
vooralsnog het volledige overzicht over de 
resultaten. Op een aantal punten staat de ‘Dunkei 
Draft Text’ nog ter discussie en wordt onderhandeld

over aanpassingen. Met name de VS heeft een forse 
verlanglijst met wijzigingen ingediend. 
Bovendien zijn bepaalde zaken nog helemaal niet 
besproken. In hoeverre b ijvoorbeeld  de 
markttoegang voor Derde Wereld produkten op de 
noordelijke markt zal verbeteren is afhankelijk van 
verdere onderhandelingen  over specifieke 
tariefreducties. Aanvankelijk werd gesproken over 
een algehele vermindering van invoertarieven met 
30%, maar momenteel wordt betwijfeld of zo’n 
resultaat haalbaar is.

Bovendien: ‘de’ Derde Wereld bestaat niet. De 
belangen van de ontwikkelingslanden zijn op 
handelsgebied steeds minder over één kam te 
scheren. Neem de landbouwsector. Sommige 
ontwikkelingslanden die sterk afhankelijk zijn van 
landbouwexporten (bv Argentinië, Thailand, 
Zimbabwe) hebben direct baat bij vermindering 
van de exportdumping door de VS en de EG. 
Echter, voedselimporterende ontwikkelingslanden 
(bv Kaap Verde, Egypte, Jamaica) zouden zich in 
eerste instantie geconfronteerd zien met een hogere 
invoerreken ing  bij verm indering  van 
exportsubsidies in het noorden.
Ook in de textielsector zitten strijdige belangen in 
het zuiden. De 69 Lomé-landen in Afrika, Caraïben 
en de Stille Oceaan hebben door hun akkoord met 
de EG al een min of meer vrije toegang voor 
textielprodukten tot de Europese markt; bij
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afschaffing van het Multi-Vezel Akkoord (MVA) 
krijgen zij op de Europese markt te maken met 
sterkere concurrentie van niet-Lomé-landen (zoals 
India , P ak istan , “O ost-E uropa”) w ier 
textielexporten nu nog door de MVA-quota aan 
banden worden gelegd. Mexico, dat al via het 
NAFTA akkoord vrije toegang krijgt tot de markt 
in de VS en Canada, heeft weinig belang bij snelle 
opening van de markten in het noorden voor haar 
concurren ten  en bep leit nu een langere 
overgangsperiode in de textiel- en kledingsector 
dan Dunkei had voorgesteld.
Wie nog verder wil graven en ook de belangen van 
groepen binnen ontwikkelingslanden in de evaluatie 
mee wil nemen, komt op een nog complexer beeld. 
Een voorbeeld. Terwijl de stedelijke consument in 
Afrika (incl. arme sloppenbewoners) goedkoper 
kan leven dankzij gesubsid ieerde 
landbouwprodukten uit de EG en de VS, lijdt de 
omvangrijke boerenbevolking (twee derde van de 
bevolking) onder de oneerlijke concurrentie die het 
hen onmogelijk maakt de koopkrachtige vraag in 
de eigen steden te bedienen en verpaupert het 
platteland. En dan zijn er ook nog enkele slimme 
overheden in Afrika die op de goedkope invoer een 
importheffing leggen om zo de staatskas te spekken. 
Ziedaar het complexe beeld van de effekten bij het 
gedeeltelijk wegvallen van exportsubsidies in de 
EG en de VS in het geval van een GATT-akkoord.

Bij de start van de Uruguay-ronde in Punta del Este 
is bedongen dat voor de officiële afsluiting van de 
onderhandelingen een evaluatie gemaakt zou 
worden van deresultaten voor ontwikkelingslanden, 
in het bijzonder voor de minst ontwikkelde landen. 
Die evaluatie moet er komen. Zonodig zal het 
verdrag bij gesteld of met flankerende maatregelen 
begeleid moeten worden om negatieve gevolgen 
voor de armste landen tegen te gaan. Te denken valt 
aan extra betalingsbalanssteun en schuldreductie.

Niettemin bestaat bij de meeste Europese NGO’s 
(Niet Gouvernementele Ontwikkelingsorganisaties, 
zoals Novib en Hivos in Nederland en Oxfam in 
Groot Brittannië) de overtuiging dat het komende 
GATT-akkoord beter is voor de economische 
perspectieven van de armste landen in de wereld 
dan geen GATT-akkoord.
Een succesvolle afsluiting van de Uruguay-ronde

INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID________

langs de lijnen van de Dunkei Draft Text van 
decem ber 1991 zou in de eerste plaats een 
versterk ing  van de spelregels van het 
wereldhandelssysteem betekenen. Die versterking 
is dringend nodig, nu ontwikkelingslanden zelf 
steeds m eer ge ïn teg reerd  raken in de 
wereldeconomie.
Op eigen initiatief of onder druk van Wereldbank 
en IMF hebben de ontwikkelingslanden in de jaren 
tachtig hun economieën drastisch geliberaliseerd. 
Tariefmuren zijn geslecht, importverboden of quota 
zijn verdwenen en lang beschermde industrieën 
moeten opeens de concurrentie met de buitenwereld 
aangaan. Die liberalisering is naar ons oordeel in 
veel ontwikkelingslanden te ondoordacht en te snel 
doorgevoerd. De sociale kosten zijn hoog. 
Partnerorganisaties van Novib in vooral Latijns 
A m erika onderv inden  dagelijk s  hoe de 
liberaliseringsgolf bij gebrek aan sociaal vangnet 
de werkloosheid en inkomensverschillen sterk heeft 
vergroot, terwijl de potentiële voordelen zich nog 
niet aftekenen.

Terwijl de ontwikkelingslanden hun economieën 
in de jaren tachtig opengooiden, zijn de OECD- 
landen juist tot sterker protectionisme overgegaan. 
Vooral de EG maakt steeds meer gebruik van niet- 
ta rifa ire  be lem m eringen op produkten uit 
ontwikkelingslanden, van teddy beertjes uit China 
tot staal uit Brazilië en televisietoestellen uit Korea. 
Een nieuw  G A T T -akkoord  b ied t betere 
mogelijkheden om dergelijke praktijken aan banden 
te leggen en terug te dringen.
Zo voorziet de Dunkel-tekst in aanscherping van de 
regels voor het gebruik  van anti-dum ping 
maatregelen. Die gebruikten de EG en de VS te pas 
en te onpas tegen produkten uit Japan, de EFTA- 
landen en ontwikkelingslanden. Ze stelden dan 
simpelweg dat er sprake was van dumping, zodat ze 
invoerbeperkende maatregelen konden nemen. 
Recentelijk begonnen ook ontwikkelingslanden als 
Mexico, Brazilië en India steeds meer gebruik te 
maken van de anti-dumpingsclausule, met name 
tegen andere ontwikkelingslanden. Misbruik zou 
door de nieuwe regels moeilijker worden. 
Zogenaamde’grijze zone maatregelen’, zoals de 
hand over hand toegenomen ‘vrijwillige’ export 
beperkingen (VER’s) worden verboden en zouden 
moeten verdwijnen. Daarentegen wordt het gebruik
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van de ontsnappingclausule, die landen toestaat om 
de invoer te belemmeren als er sprake is van een 
snelle invoerstijging die schade toebrengt aan de 
eigen industrie, in zekere zin vergemakkelijkt. Per 
saldo betekent dat niettemin dat de controle binnen 
G ATT op o ne igen lijk  gebruik  van 
vrijwaringsmaatregelen toeneemt.

Een nieuw GATT-akkoord volgens de lijnen van 
het Dunkel-voorstel zal bovendien het gecontroleerd 
m u ltila tera lism e versterken  ten koste van 
ongecontroleerd bilateralisme. Concreet betekent 
het dat met name de spierballenpolitiek van de VS 
aan banden kan worden gelegd. In de jaren tachtig 
gingen de VS er steeds meer toe over om hen 
onwelgevallige handelspraktijken in andere landen 
met keiharde handelsmaatregelen te bestrijden. Wie 
bijvoorbeeld zijn patentwetgeving niet aanpaste 
aan de V S-w ensen kon rekenen op 
importbeperkingen voor textielprodukten op de 
A m erikaanse m arkt. D aartoe was speciale 
wetgeving in het leven geroepen (special 301 and 
super 301) die met name tegen ontwikkelingslanden 
werd ingezet. China, India, Thailand, Braziliëe en 
vele andere industrialiserende ontwikkelingslanden 
mochten kennismaken met dit fenomeen.
Het huidige verzet van de VS tegen bepaalde 
onderdelen van het concept-akkoord, zoals de 
instellingvan een Multilaterale Handels Organisatie 
(MTO) om de GATT-akkoorden een sterker 
institutioneel en juridisch kader te geven, komt 
voort uit de wens tot behoud van nationale 
souvereiniteit op handelsgebied.

Daarnaast bieden bepaalde onderdelen van het 
GATT-akkoord concrete mogelijkheden op werk 
en inkomen voor miljoenen mensen in het zuiden. 
Dat geldt zeker voor de beoogde afschaffing van 
het Multi Vezel Akkoord. Volgens de Dunkei Draft 
Text zal de textiel- en kledinghandel over een 
periode van lOjaar stapsgewijs worden geintegreerd 
onder de GATT-regels. In stappen van 16, 17 en 
18% zal tot het jaar 2000 eerst 51% van de 
protectionistische importquota worden opgeheven 
en vervolgens de resterende 49%. Problematisch 
aan het voor stel is dat de quota op echte ‘gevoelige’ 
produkten alle pas in de laatste fase aan de orde 
komen. Bovendien biedt het concept-akkoord aan 
de rijke landen de mogelijkheid op speciale

bescherming tijdens de overgangsfase, voor het 
geval e rnstige  schade aan de nationale 
kledingindustrie mocht ontstaan. Niettemin biedt 
het voorstel van Dunkei de ontwikkelingslanden en 
de O osteuropese landen eindelijk  zicht op 
afschaffing van discriminerende regels die hun 
handel al meer dan 30 jaar belemmeren. De 
werkgelegenheid in de textiel- en kledingsector in 
ontwikkelingslanden zou met 20 tot 45% kunnen 
toenemen volgens berekeningen van UNCTAD. 
Schattingen over de toename van exportinkomsten 
variëren van enkele miljarden tot enkele tientallen 
miljarden dollars per jaar. Dat is niet gering, 
vergeleken met bijvoorbeeld de 55 miljard dollar 
ontwikkelingshulp die de OECD-landen jaarlijks 
ter beschikking stellen.

Ook het landbouwakkoord kan naar ons oordeel als 
overwegend positief worden beoordeeld. Het is een 
eerste  stap naar verm indering  van de 
protectionistische produktie en dumpingpraktijken 
van vooral de EG en de VS. Het structureel gebruik 
van exportsubsidies door de EG op granen, suiker, 
rundvlees, zuivel, etc. is zeer schadelijk voor de 
ontwikkeling van de landbouwsector in het zuiden 
(en oosten). De door miljarden aan subsidies 
bepaalde lage wereldmarktprijzen geven volledig 
verkeerde signalen aan boeren in 
on tw ikkelingslanden . In haar werk met 
boerenorganisaties kom t Novib regelm atig 
voorbeelden tegen van de schade die het EG-beleid 
in het zuiden aanricht. Zo is Novib op verzoek van 
boerenorganisaties in de Sahellanden Mali en 
Burkina Faso in mei jongsleden een Europese aktie 
gestart tegen de dumping van Europees rundvlees 
in de W estafrikaanse  kustlanden . M et 
exportsubsidies van ruim 4 gulden per kilo verkopen 
Europese handelaren in Ivoorkust, Ghana en Benin 
grote hoeveelheden laag gekwalificeerd rundvlees, 
tot schade van de veehouders in de Sahel-landen 
die traditioneel hun vee verkopen in de grote steden 
aan de kust.
Het landbouwakkoord tussen de EG en de VS legt 
een bovengrens op de hoeveelheid EG-vlees en 
andere landbou wprodukten die met subsidie worden 
af gezet (21% vermindering in 2000 tov 1986-90) 
en im pliceert een verm indering  van het 
subsidiebudget (36% minder in 2000 tov 1986-90). 
M et dit akkoord zijn de boeren in
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ontwikkelingslanden nog niet van de oneerlijke 
concurrentie af, maar het is tenminste een eerste 
stap.

Een minder gunstig onderdeel van het concept- 
landbouwakkoord van Dunkei is dat de beoogde 
vermindering van de bescherming zich ook uitstrekt 
tot de ontwikkelingslanden die nog bezig zijn hun 
eigen voedselvoorziening op poten te zetten. In de 
Dunkel-tekst wordt ontwikkelingslanden weliswaar 
meer tijd geboden en behoeven zij minder reducties 
door te voeren, maar niettemin belemmert dit hun 
mogelijkheden om zich te beschermen tegen de 
ongunstige prijzen op de wereldmarkt. Nu kennen 
ontwikkelingslanden over het algemeen weinig 
bescherming van hun landbouwsector, maar met 
het voortduren van de exportsubsidiering van de 
OECD-landen zou dat wel gewenst zijn. Beter zou 
zijn geweest indien in de landbouwsector een 
uitdrukkelijk onderscheid was gemaakt tussen 
landbouwbescherming die leidt tot gesubsidieeerde 
u itvoer en erz ijd s  en anderzijds 
landbouwbescherming die beoogt zelfvoorziening 
en voedselzekerheid te vergroten zonder dat sprake 
is van gesubsidieerde uitvoer. De eerste vorm zou 
drastisch moeten worden aangepakt, de tweede 
vorm zeker in ontwikkelingslanden toegestaan.

Een onderdeel van het concept GATT-akkoord dat 
in ontwikkelingslanden weinig enthousiasme 
oproept is het voorstel rond Intellectueel Eigendom 
(TRIPs: Trade Related Intellectual Property Rights). 
Van begin af aan was duidelijk dat het zuiden veel 
te verliezen had en weinig te winnen op dit terrein. 
De industrielanden wilden GATT niet alleen 
gebruiken als instrument tegen de handel in 
namaakgoederen (zoals sofware, videobanden en 
namaakkleding uit enkele Zuidoostaziatische 
landen). A angezet door onder m eer de 
Noordamerikaanse farmaceutische industrie gingen 
de OECD-landen de onderhandelingen in met als 
doel een omvattend systeem door te voeren ter 
bescherming van intellectueel eigendom zoals 
patenten en copyrights op industriële produkten, 
ook als die slechts voor de lokale markt werden 
geproduceerd. Dit impliceert een uitbreiding ten 
opzichte van het GATT-mandaat, dat zich in 
principe beperkt tot produkten die internationaal 
verhandeld worden. De nationale wetgeving in

ie£  INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID_________

sommige ontwikkelingslanden staat nu nog toe dat 
de lokale industrie produkten en produktieprocessen 
simpelweg kopieert. In sommige landen kan een 
buitenlandse onderneming bij wet gedwongen 
worden om haar exclusieve patentrechten over te 
dragen aan andere producenten, indien het bedrijf 
het produkt binnen de landsgrenzen niet zelf in 
produktie wenst te nemen. Dergelijke ‘compulsory 
licensing ’ was bijvoorbeeld in India gangbaar, waar 
de lokale farmaceutische industrie op grote schaal 
buitenlandse medicijnen voor de binnenlandse 
markt produceert. Voor het zuiden is dit niet slechts 
een kwestie van ‘piraterij’, zoals het hier wel werd 
genoemd. Het was meer een manier om bij te 
b lijven  bij de on tw ikkeling  van w esterse 
technologie, een manier om de veelgeroemde 
technologie-overdracht in de praktijk tot stand te 
brengen.
Het concept-akkoord voorziet in een raamwerk dat 
duidelijk grenzen oplegt aan het vrije gebruik van 
westerse technologie. Ontwikkelingslanden zullen 
hun wetgeving de komende lOjaar volgens westers 
model moeten aanpassen en zullen miljoenen dol
lars moeten gaan betalen aan patenthouders in de 
industrielanden. Niettemin gaat het concept-voorstel 
van Dunkei de Noordamerikaanse farmaceutische 
industrie nog lang niet ver genoeg en niet snel 
genoeg. Zij eisen via de VS-onderhandelaars een 
herziening en aanscherping van het voorstel.

Ook de wens van de OECD-landen om tijdens de 
Uruguay Ronde een speciaal akkoord over de 
Dienstensector (General Agreement on Trade in 
Services) af te sluiten, ontmoette van begin af aan 
weinig enthousiasme in de Derde Wereld. Men 
vreesde terecht dat door een liberalisering van de 
dienstensectorvolgensGATT-regelsdeopkomende 
dienstensector in hetzuiden (van telecommunicatie, 
banken, verzekeringen tot toerisme) gemakkelijk 
onder de voet gelopen zou kunnen worden door de 
noordelijke transnationale ondernemingen. Het 
concept zoals voorgelegd door Dunkei laat evenwel 
ruimte voor enige bescherming van de eigen 
dienstensector in ontwikkelingslanden. Veel zal 
afhangen van de laatste fase van de Uruguay-ronde 
waarin over concrete com m itteringen wordt 
onderhandeld. Naar de toekomst toe is het voor 
ontwikkelingslanden van het grootste belang dat 
zij toegang krijgen tot informatienetwerken en
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distributiekanalen. Dergelijke diensten worden 
steeds belangrijker voor elk land dat volwaardig 
mee wil draaien in het internationale handelsverkeer. 
De Dunkei Draft Text geeft daartoe enige aanzetten, 
zonder concreet te worden.

Waar het concept-akkoord totaal niet in voorziet is 
een adequaat kader voor afhandeling van conflicten 
op het raakvlak van handel en milieu. Milieu is niet 
op de agenda gezet bij de start van de 
onderhandelingen in 1986 en pogingen van milieu- 
en ontwikkelingsorganisaties om dit onderwerp 
alsnog op de agenda te krijgen zijn mislukt.
De concept-voorstellen van Dunkei veranderen de 
huidige s itua tie  m et be trekk ing  tot 
milieuvraagstukken niet wezenlijk. Die situatie is 
dat het GATT-systeem, gebaseerd op regels en 
principes uit 1947, vrijwel alle milieumaatregelen 
met een effect op handel bestempeld als illegale 
handelsbarrieres. Op enkele punten lijkt sprake van 
een verslechtering. Zo maken consumenten- en 
milieuorganisaties zich zorgen over de voorstellen 
met betrekking tot de harmonisatie van standaarden 
voor voedselprodukten. In de Dunkei Draft Text 
over Technische Handelsbarrieres wordt de Codex 
Alimentarius van de FAO als internationale 
standaard genomen. Voor sommige landen betekent 
dat een harmonisatie naar beneden. Landen die 
bijvoorbeeld een hoge standaard hanteren voor de 
aanwezigheid van pesticiden in voedselprodukten, 
zouden tegen de nieuwe GATT-regels handelen 
indien zij de invoer van zulke produkten zouden 
weren, aangezien in de Codex Alimentarius lagere 
standaarden gelden of standaarden op dit gebied 
zelfs afwezig zijn.

Het is duidelijk dat over handel en milieu het laatste 
woord nog niet is gezegd. O ntw ikkelings
organisaties zoals Novib zijn ervan overtuigd dat 
het wereldhandelssysteem zich in het post-UNCED 
tijdperk zal moeten aanpassen aan de noodzaak om 
duurzame ontwikkeling mondiaal te bevorderen. 
Dat betekent dat het GATT-systeem op een aantal 
punten fundamenteel moet veranderen. Nodig is 
een stelsel van multilaterale spelregels dat het 
gebruik van handelsmaatregelen ter bevordering 
van duurzame produktie mogelijk maakt, zonder 
het risico van ‘groen protectionisme’ te vergroten.

H et G A T T -secre tariaa t en veel 
handelsverantwoordelijken binnen de OECD- 
landen draaien tot nu toe als een kat om de hete 
milieu-brei. Vorig jaar stelde het GATT-secretariaat 
in een speciale uitgave dat handelsmaatregelen niet 
gebruikt mogen worden als instrum ent van 
milieupolitiek. Milieumaatregelen met effect op 
handel zouden alleen acceptabel zijn als onderdeel 
van een internationale overeenkomst, zoals het 
M ontreal Protocol tegen het gebruik en de 
verhandeling van CFK’s. Ontbreekt voldoende 
internationale steun voor dergelijke maatregelen, 
dan zullen GATT-regels terecht handelsmaatregelen 
tegengaan, aldus het GATT-secretariaat.

Natuurlijk is het afsluiten van internationale 
overeenkomsten over standaarden voor produkten 
en produktieprocessen van het grootste belang. 
Veel onderhandelingsenergie zal de komende jaren 
moeten worden gericht op het tot stand brengen van 
dergelijke afspraken. Echter, veel NGO’s in het 
zuiden zowel als in het noorden menen dat bepaalde 
milieuproblemen zo dringend zijn, dat wachten op 
internationale concensus niet mogelijk is. Dat geldt 
speciaal voor m ilieuproblem en met globale 
implicaties, zoals ongecontroleerde ontbossing en 
destructieve visserijmethoden. Voor Novib is 
bepalend voor die stellingname dat dergelijke 
m ilieuproblem en vaak vooral de 
levensomstandigheden van de armste groepen in 
ontwikkelingslanden aantasten, zoals inheemse 
volkeren in de tropische regenw ouden en 
traditionele vissersgemeenschappen.

Ook de noodzaak om op korte termijn het noordelijk 
beslag op de milieugebruiksruimte terug te dringen, 
om ruim te te scheppen voor de benodigde 
(duurzame) groei in het zuiden, is groot. Strengere 
milieuregels hier mogen niet ondergraven worden 
door im porten  van e lders, w aar men 
milieuproblemen nog minder nauw neemt. Wel zal 
compensatie aan ontwikkelingslanden geboden 
moeten worden, indien vanuit milieuoverwegingen 
gemotiveerde handelsmaatregelen tot vermindering 
van invoer uit deze landen zou leiden. Daarnaast 
zullen ook stimuleringsmaatregelen gericht op 
duurzame produktiemethoden (bv biologische teelt) 
onder GATT-regels toegestaan moeten worden.

_________ INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID
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Naar ons oordeel zou het goed zijn indien na 
afsluiting van de Uruguay-ronde de problematiek 
van milieu en handel voortvarend in GATT -verband 
zou worden aangepakt. Nieuwe GATT-regels zijn 
nodigdie bijvoorbeeld duidelijk stellen onderwelke 
voorwaarden handelsmaatregelen en subsidies ter 
bevordering van duurzame produktie acceptabel 
zijn en wanneer niet, criteria ter specificatie van 
wat ‘ecologische dumping’ genoemd zou kunnen 
worden en welke aktie tegen dergelijke dumping 
aanvaardbaar is, een heldere procedure voor 
gesch illen b eslech tin g  rond handel &
milieuproblemen, etcetera.
Daarnaast zou wat ons betreft ook de kwestie van 
internationale arbeidsnormen op de agenda moeten 
kom en. V ersch illende  o rgan isa ties  in
ontwikkelingslanden waarmee wij in contact staan 
pleiten ervoor dat een aantal internationale 
arbeidsnormen —  zoals de ILO-conventies rond 
vrijheid van vakbondsorganisatie, recht op collectief 
onderhandelen en verbod op bepaalde vormen van

INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID_________

kinderarbeid —  veel nadrukkelijker in het 
internationale handelsverkeer worden toegepast. 
Tenslotte gaan ook steeds meer stemmen op om 
regels te form uleren voor het gedrag van 
multinationale ondernemingen. Binnen de Europese 
Gemeenschap bestaat bijvoorbeeld een stelsel van 
richtlijnen voor alles wat met competitie en 
karte lvorm ing  te m aken heeft, m aar wat 
internationaal speelt onttrekt zich aan elke controle. 
Ondertussen bestrijken handelsstromen binnen 
ondernemingen naar schatting maar liefst 40% van 
de wereldhandel.

Al met al tekent zich een omvangrijke agenda af 
voor na de Uruguay-ronde. Voorlopig moet echter 
nog blijken of de handelsgrootmachten de lopende 
ronde op adequate wijze weten af te sluiten.

Ir. J .W . K lu g k ist is onderzoeks- en 
beleidsmedewerker bij Novib
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STIMULERING VAN DE 
REGIONALE ECONOMIE

Drs. A.P.Z. van der Houwen

_____________________________________ INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID lil

Na 15 jaar ervaring als Statenlid in Gelderland en 25 jaar ervaring bij (twee) Kamers van 
Koophandel constateer ik, dat er weinig belangstelling is voor de theoretische ratio van het regionaal 
economisch beleid. Zonder inzicht in de theorie en toepassing daarvan is ieder regionaal economisch 
beleid gedoemd te mislukken. Je ziet dat in die gevallen ook gebeuren (bijv. Eemshaven). 
Uitgangspunt is dat de ondernemer daar investeert waar zijn gulden naar verwachting het meeste 
rendement oplevert.
Indien alle ondernemers, die voornemens zijn voor een bepaalde markt een bepaald produkt te 
maken, volledig geïnformeerd zouden zijn over de comparatieve kostenverschillen en bovendien 
emotionele factoren geen rol zouden spelen, zou de vestigingsplaatskeuze dezelfde moeten zijn. 
Regionaal economisch beleid heeft dus alleen kans van slagen als natuurlijke kosten- nadelen in een 
bepaalde regio gecompenseerd worden en/of er bewust ingespeeld wordt op emotionele factoren en 
het feit dat er altijd sprake zal zijn van onvolledig inzicht bij de ondernemer.

Op lokaal en provinciaal niveau wordt - in tijden 
van stijgende werkloosheid - regelmatig geklaagd 
over de zeer beperkte beïnvloedingsmogelijkheden 
van de werkgelegenheid in de private sector. 
Diezelfde klagers hebben dan in een tijd van grotere 
investeringsbereidheid geen enkele moeite gedaan 
om een gunstig gelegen bedrijventerrein tot 
ontwikkeling te brengen, tegen een prijs en onder 
voorwaarden die kostennadelen t.o.v. gunstiger 
gelegen terreinen elders in het land compenseren.

Bij de huidige schaarste aan bedrijfsterreinen is de 
factor “beschikbaarheid” van grote betekenis. Het 
planologisch instrumentarium heeft er immers voor 
gezorgd dat voor vele doeleinden het aantal terreinen 
beperkt is.
Een pregnant voorbeeld: vrijwel ieder bedrijfsterrein 
kent een zg. Staat van Inrichtingen. Een lijst waarin 
alle denkbare bedrijven  (bijv . s lach terij, 
pianofabriek) genoemd worden. In die lijst, ontleend 
aan de Hinderwet, is dan opgenomen welke 
bedrijven op het betreffende terrein welkom zijn. 
Dit instrument is verzonnen in een tijd dat er nog 
geen scherp milieubeleid gevoerd kon worden, 
maar nu is het een overbodige planologische 
regeling, die zeer schadelijk is voor de ontwikkeling

van de regionale economie.
Toch zijn er slechts weinig gemeenteraads- of 
statenleden die zich de consequenties van deze 
systematiek realiseren.
Een voorbeeld: In een provincie als Gelderland 
waar veeteelt en pluimveehouderij van grote 
econom ische beteken is zijn , is op alle 
bedrijfsterreinen (deels onbewust) de vestiging van 
een mestverwerkingsfabriek (via de Staat van 
In rich tingen) u itgeslo ten . Een dergelijke  
“kleinigheid” heeft voor de totale regionale 
economie grote consequenties.

In Gelderland is er ook een provinciale nota “Ruimte 
voor kantoren en bedrijven”, die een dermate 
dirigistisch karakter heeft, dat de nota op lange 
term ijn voor de econom ische ontwikkeling 
schadelijk uitwerkt.

De I.P.R., de Investerings Premie Regeling is het 
meest bekende instrument dat de Rijksoverheid 
gebruikt om kostenverschillen te compenseren. 
Daarnaast heeft het een psychologische werking. 
Subsidie attendeert investeerders op mogelijkheden. 
In sommige gemeenten, die van de I.P.R. konden 
profiteren en die ook relatief goede en goedkope
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b ed rijfs te rre in en  hebben aangelegd 
(kostencompensatie) en de markt goed bewerkt 
hebben (informatie en psychologische factoren, 
zoals eliminatie van bureaucratie) is er de laatste 40 
jaar veel bedrijvigheid tot stand gekomen.

In de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies 
zijn regionale ontwikkelingsmaatschappijen tot 
stand gekomen na _ 1970. Het oorspronkelijk con
cept stamde uit socialistische kring. Door het 
verschaffen van risicodragend kapitaal konden in 
een regio - als een soort joint venture van overheid 
en particulier initiatief - die bedrijfsactiviteiten 
w orden opgezet, w aaraan vanuit 
werkgelegenheidsoogpunt behoefte was.
In de praktijk is door de R.O.M. ’en ingehaakt op de 
inform atiebehoefte van ondernemers (wat is 
beschikbaar, tegen welke prijs en onder welke 
voorwaarden?). De begeleiding van mogelijke 
investeerders is geprofessionaliseerd. Overigens is 
niet iedere burgemeester daar blij mee.
En last but not least is risicodragend kapitaal 
verschaft. Dit kapitaal is door Rijk en Provincie aan 
de R.O.M.’en gegeven. Dit laatste instrument is 
voor drie categorieën bedrijven van belang.
1. bestaande bedrijven die door te elimineren 
factoren tijdelijk in de moeilijkheden zitten en geen 
bancaire leningscapaciteit meer hebben
2. relatief kleinschalige initiatieven van nieuwe of 
bestaande bedrijven, die niet over eigen vermogen 
beschikken, maar waarvoor het marktperspectief 
redelijk overzichtelijk is
3. omvangrijke nieuwe bedrijfsinitiatieven met een 
hoog risico.

Na de opkomst van de Particuliere Participatie 
Maatschappijen na 1981, als gevolg van een 
stimuleringsregeling van minister Van Aardenne,

CĈ  INDUSTRIE- EN HANDELSBELEID_________

is de exclusieve positie als verschaffer van 
risicodragend kapitaal, weggevallen.

Tussen provinciale politiek en de R.O.M. ’en zit een 
natuu rlijke  spanning . M en o pereert met 
overheidsgeld, maar met een beroep op de belangen 
van de bedrijven waarin men participeert, wordt er 
weinig inzicht in de resultaten gegeven.

Conclusie: Zeker op economisch gebied is de 
maakbaarheid van de samenleving beperkt. De 
Europese schaalvergroting beperkt de maakbaarheid 
verder. Daarom is het van groot belang dat factoren, 
waarop door de nationale, provinciale of lokale 
politiek invloed kan worden uitgeoefend ten gunste 
van de sector die de goederen en diensten 
voortbrengt, de aandacht krijgen die ze verdienen.

Het alternatief is in Ierland zichtbaar.
Aan het begin van de 19e eeuw woonden er in 
Ierland per km_ 3 x zoveel mensen als in Nederland, 
nu 15%. Het geboortecijfer lag hoger dan in 
Nederland. Achter het mislukken van een adequate 
economische ontwikkeling gaat een wereld van 
ellende en narigheid schuil.
Daarom moet in Nederland de creatieve kracht van 
het ondernemerschap gekoesterd worden. Ook door 
de politiek. Want zonder die factor zal ieder 
economisch beleid mislukken.

Drs. A .P .Z . van der Houwen studeerde economie 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Op dit 
moment is hij lid van de VVD-fractie in de 
provinciale staten van Gelderland en directeur van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de 
Noord-Veluwe en Achterhoek.
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REDACTIONEEL
Volgend jaar heeft de Nederlandse burger weer drie keer de mogelijkheid 
om zijn of haar eigen vertegenwoordiging te kiezen in respectievelijk de 
gemeenteraad, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

De vertegenwoordigende lichamen vormen dan weer een afspiegeling van 
de maatschappij. Tenminste; zo zou het moeten zijn.
Deze LEF gaat niet over het gat tussen de burger en gekozene, ofwel de 
vraag in hoeverre een vertegenwoordigend lichaam na een verkiezing een 
afspiegeling vormt van de maatschappij.
Wel is als insteek gekozen voor de macht van de vertegenwoordigende 
lichamen. Hoewel ze theoretisch de meeste macht hebben, kunnen deze 
lichamen niet functioneren zonder een intensief samenspel met 
belangenorganisaties, politieke partijen en andere maatschappelijke 
groeperingen. En juist dit noodzakelijke samenspel kan de machtspositie 
van de vertegenwoordigende lichamen aantasten. Dit kan zelfs zo ver gaan 
dat de macht zodanig verschuift dat andere partijen in het politieke en 
bestuurlijke veld de werkelijke macht naar zich toe weten te trekkeh.

Deze LEF bevat een zevental inbrengen waarin op dit fenomeen wordt 
ingegaan. Er is bewust gekozen voor vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijke middenveld en de bestuurlijke zijde van politiek partijen. 
Geen zittend kamerlid of regerend minister derhalve, maar wel CDA- 
voorzitter van Velzen, de toekomstig lijsttrekker van de Nieuwe Partij, de 
voorzitters van het FNV en CNV en de directeur van het NCW.

CDA-voorzitter van Velzen geeft zijn visie vanuit het CDA, dé partij als 
constante machtsfactor in het huidig politiek bestel en het maatschappelijke 
midden. De heer Blasé zoekt de legitimatie van zijn Nieuwe Partij in de, 
zijns inziens, noodzaak tot verandering. Verandering ondermeer als het 
gaat om de eenzijdige opstelling van vertegenwoordigende organisaties.

De heren Stekelenburg (FNV), van de Westerlaken (CNV) en professor 
Weitenberg (NCW) gaan ieder vanuit de eigen organisatie en de plaats die 
zij inneemt in het maatschappelijk bestel, in op de rol van vakbeweging en 
werkgeversorganisaties in de Nederlandse democratie.

Een analyse van de invloed van de media is van de hand van JOVD- 
voorzitter Petersen. Een ander artikel in deze LEF komt van de heer 
Schoemaker. Als secretaris van de Vereniging van Plaatselijke Politieke 
Groeperingen positioneert hij de plaatselijke politieke partij in de 
Nederlandse politieke realiteit en tracht hij menig vooroordeel weg te 
nemen. Of de plaatselijke politieke partij inderdaad de door de landelijke 
partijen gebeten hond is, wordt ter beoordeling aan de lezer overgelaten.

Frank van Dalen 
Hoofdredacteur
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VAKBEWEGING HEEFT MEDEZEGGEN
SCHAP, GEEN MACHT
Johan Stekelenburg

Hoe groot is de macht van de vakbeweging? Bij die vraag moet ik  altijd even glimlachen. De 
vakbeweging voelt zich niet zo machtig. In de behartiging van de belangen van werknem ers en 
u itkeringsgerech tigden  bev ind t zij zich m eestal aan de vragende kan t van het 
onderhandelingsproces. Het zijn de politiek en economisch machtigen - de w erkelijk machtigen 
dus - van wie de vervulling van haar wensen moet komen. Dat neem t overigens niet weg dat in 
de belevingswereld van menigeen de vakbeweging wel degelijk 'm acht' heeft. De 
arbeidswetgeving en de instituties van de overlegeconomie hebben haar enige invloed gegeven, 
waardoor de w erkelijk machtigen geen vrij spel meer hebben. Zij zijn gedwongen op menig 
m om ent overeenstemming te bereiken m et de vakbeweging. En als die overeenstemming 
u itb lijft omdat ze te weinig tegemoet komen aan haar wensen, dan heet het 'de macht van de 
vakbew eging', terw ijl in w erkelijkheid gaat het om de medezeggenschap van werknem ers en 
hun  vertegenwoordigers. Het gaat dus om de democratische verhoudingen in  de sociaal-
economische sector van de samenleving.

Er zit een conjunctuurbew eging in de 
waardering van de vakbeweging. Zo'n acht 
jaar geleden zag menigeen de toekomst van de 
vakbew eging nog som ber in. H aalt de 
vakbeweging het jaar 2000 wel, zo vroeg men 
zich destijds af. Vandaag de dag ziet die 
toekomst er beduidend florissanter uit. De sfeer 
van doemdenken is weg. De ledentallen nemen 
weer toe en zelfs de organisatiegraad stijgt 
enigszins. De vakbeweging wordt daardoor 
meer serieus genomen, al kan er af en toe nog 
een oprisping over de representativiteit van de 
vakbeweging van werkgevers of politici 
worden waargenomen. Niemand twijfelt eraan 
of de vakbeweging gaat met opgeheven hoofd 
de 21ste eeuw in. Alleen wordt nu regelmatig 
de 'macht' van de vakbeweging ter discussie 
gesteld, alsof de vakbeweging onverantwoord 
met de in de loop der decennia verworven 
invloed en medezeggenschapsmogelijkheden 
om zou gaan. Impliciet zit zo'n opvatting 
verw erkt in de aanbevelingen van de 
commissie-Buurmeijer over de toekomst van 
het stelsel van sociale zekerheid. En eigenlijk 
ook in het wantrouwen van minister De Vries 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 
w aaru it de  recen te  d re ig in g  m et de

loonmaatregel is voortgekomen.

Met de rug naar de vakbeweging
Deze opvattingen in de politieke omgeving, 
waarbinnen de vakbeweging haar werk moet 
doen, houden in onvoldoende mate rekening 
met de werkelijkheid, zoals wij die waarnemen. 
Daardoor wordt er ook - naar ons gevoel - 
onvoldoende rekening wordt gehouden met 
de opvattingen zoals die in vakbondskring 
leven. En wordt weerstand tegen bepaalde 
onderdelen van het politieke beleid uitgelegd 
als het inzetten van vakbondsmacht. Nog niet 
zo lang geleden, begin jaren tachtig, verweet de 
vakbeweging de politiek te regeren met de rug 
naar haar toe. De centrum-rechtse kabinetten 
van destijds lieten zich niet zoveel gelegen 
liggen aan het oordeel van de vakbeweging. Ze 
probeerden ook buiten de invloed van de 
vakbew eging  om , b u ite n  de Sociaal- 
Economische Raad om, adviezen in te winnen 
over het industriebeleid , denk  aan de 
C om m issie-W agner, of over het 
techno log iebe le id  en het s te lse l van 
gezondheidszorg. Denk aan de Commissies- 
Dekker. De vakbeweging van destijds heeft dat 
ervaren als een breuk met het verleden, zoals
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wellicht op het breukvlak van de zeventiger en 
tach tig er jaren  de  opste llin g  van  de 
vakbew eging  teg en o v er de sociaal- 
economische werkelijkheid door de politiek als 
een afscheid van het verleden werd beschouwd. 
Ik wil die zelf-kritiek wel uiten. In de dan 
naderende economische crisis, die de ernstigste 
van na de oorlog kan worden genoemd, pakt 
de vakbeweging niet het akkoord dat voor 
handen ligt. Een 'bijna akkoord' is 'geen 
akkoord', zo moet Wim Kok in 1979 ervaren. In 
de keuze tussen werk en inkomen moet voor de 
vakbeweging uiteindelijk het inkomen het 
zwaarste accent krijgen en dat is voor de 
w erkgevers en voor de regering  niet 
aanvaardbaar. Vanaf dat moment is de 
bereidheid van werkgevers en overheid om 
met de vakbeweging tot centrale afspraken te 
komen beduidend minder.

Het Akkoord van Wassenaar, van 1982, wordt 
als een keerpunt in het overlegklimaat gezien. 
Er wordt de laatste tijd regelmatig aan 
herinnerd. Het zou de definitieve doorbraak 
naar een decentrale onderhandelingsstructuur 
markeren en het 'prim aat' van zelfregulering 
van de sociale partners in de sfeer van de 
arbeidsverhoudingen bevestigen. Ik ben het 
m et d ie  opvatting , zij het m et enige 
nuanceringen, eens. De FNV heeft in 1982 haar 
opvatting over de betekenis van centraal overleg 
niet opgegeven, zoals zij die ook vandaag nog 
niet heeft prijsgegeven. Net als nu spelen er in 
het midden van de jaren tachtig onderwerpen, 
die om een consensus vragen tussen overheid 
en sociale partners. Zoals het industriebeleid, 
zoals bezuinigingen in de sociale zekerheid, en 
zoals bestrijding van de werkloosheid. De FNV 
ontkent daarmee niet de maatschappelijke trend 
naar decentralisatie. Integendeel, zij aanvaardt 
die trend, zoals ze ook de trend naar 
individualisering aanvaardt. Maar die trends 
kunnen niet tot in het oneindige worden 
doorgetrokken.

Verbindingsschakels
Iedereen voelt op zijn klompen aan dat - hoezeer 
in d iv id u a lise rin g , d ecen tra lisa tie  en 
deregulering ook worden omarmd - de grote 
maatschappelijke problemen van vandaag niet

alleen in afzonderlijke bedrijven of huishoudens 
zijn op te lossen. En ook niet door de politiek als 
een door individuele burgers gekozen bestuur 
boven al die afzonderlijke bedrijven en 
huishoudens, zonder iets daartussen. Die 
afzonderlijke bedrijven en huishoudens hebben 
samenwerkingsverbanden gevormd om politici 
tussen de verkiezingen door op de hoogte te 
houden van hun opvattingen. Tegelijkertijd 
e rv aren  po litic i de  n o o d zaak  van 
verbindingsschakels m et de individuele 
burgers om hen te betrekken bij de oplossing 
van de grote maatschappelijke vraagstukken, 
w aarvan  er vele voorafgaand  aan de 
verkiezingen niet voldoende in aard en omvang 
zijn ingeschat.

De vakbeweging wil zo'n verbindingsschakel 
zijn. Het moet ook voor de politiek belangrijk 
zijn de vakbeweging als zodanig te beschouwen. 
Zij staat immers voor een grote groep van 
werknemers, zij is een open en democratische 
organisatie en zij kan - door het geven of 
onthouden van haar instemming - een grote 
invloed uitoefenen. Bovendien blijkt zij, als zij 
zich daartoe uitgedaagd ziet, grote groepen 
m ensen  te k u n n en  m obiliseren . De 
vakbeweging is derhalve een factor van belang 
die niet kan worden genegeerd. Het is beter 
daar op voorhand mee rekening te houden, 
dan daar door botsingen bij herhaling op te 
w orden geattendeerd . De openheid en 
democratie binnen de vakbeweging staan er 
daarnaast borg voor dat voor misbruik van de 
vakbondsinvloed niet hoeft te worden gevreesd.

Er moet geen misverstand over bestaan, in een 
samenleving hoort - op tal van terreinen - het 
primaat bij de politiek te liggen. Maar van 
politici mag worden verwacht dat ze de 
maatschappelijke verhoudingen kennen. De 
vakbeweging begrijpt dat sommige politici, 
zeker als ze haast hebben, balen van de 
stroperigheid die het gevolg kan zijn van 
zorgvuldig overleg met het 'maatschappelijk 
middenveld'. Maar dat mag geen overweging 
zijn om dat overleg achterwege te laten. Eerder 
moet er verandering worden aangebracht in de 
bestaande 'politieke cultuur' die zich heeft 
ontwikkeld, waarvan de vakbeweging zeker
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niet de belangrijkste smaakmaker is geweest. 
Veel van de kritiek die midden dit jaar in het 
rapport 'Raad op maat' is verwoord, snijdt dan 
ook hout. Hoe vaak wordt immers overleg niet 
beschouwd als een mogelijkheid de eigen 
opvattingen nog eens breed uiteen te zetten, 
zonder de noodzaak te voelen met anderen tot 
overeenstemming te moeten komen? Hoe vaak 
wordt niet als enige conclusie aanvaard dat 'we 
het kennelijk niet eens zijn': 'the agreement to 
d isagree '?  W aarna anderen  het m ogen 
uitzoeken. Hoe vaak worden commissies niet 
ingesteld of onderzoeksopdrachten verstrekt, 
enkel en alleen om het gezichtsverlies van een 
der partijen te beperken? De politieke cultuur, 
m aar ook de overlegcultuur zit er vol mee. Zo 
is voor de buitenwacht de 'overlegeconomie' 
een doel in zichzelf geworden, in plaats van een 
instrument om sociaal-economische problemen 
van een oplossing - in ieder geval van een 
oplossingsrichting - te voorzien.

De commissie-Buurmeijer
De FNV aanvaardt die kritiek van 'Raad op 
maat', maar wil daarmee niet zonder meer naar 
een situatie waarbij het primaat van de politiek 
zodanig wordt uitgelegd, dat de betekenis van 
h e t overleg  m et he t m aatschappelijk  
m id d en v e ld  w o rd t on tkend . De
'overlegeconomie' kan worden verweten zich 
onvoldoende aan de in de jaren tachtig 
bestaande algemene politieke cultuur te hebben 
onttrokken. De analytische beschouwingen van 
de commissie-Buurmeijer zijn daar - wat 
b ijvoo rbee ld  de te ru g d rin g in g  van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid betreft 
- helder in. Maar het kan haar niet worden 
verweten geen aandacht te hebben gegeven 
aan de werkelijke problemen.

Binnen de 'overlegeconomie' is er bijvoorbeeld 
wel degelijk veel aandacht geweest voor de 
volume-ontwikkeling in de sociale zekerheid. 
Vanuit het gevoel van maatschappelijke 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid heeft 
de vakbeweging vanaf het eind van de jaren 
zev en tig  de FNV reg e lm atig  het 
volumeprobleem aan de orde gesteld. Door de 
jaren tachtig heen is voortdurend gehamerd op 
de n o o d zaak  van  h e t nem en van

voorzorgsmaatregelen om de instroom naar de 
WAO te beperken en om de uitstroom te 
bevorderen. Voor dat pleidooi is geen gehoor 
geweest. Ook van de kant van de politiek en 
werkgevers is er die aandacht geweest. Zij 
oefenden  zw are  d ru k  u it om d o o r 
'p rijsm aatregelen ', door beperk ing  van 
uitkeringsrechten, niet de omvang maar de 
kosten van de arbeidsongeschiktheid terug te 
dringen. En dat heeft bij de vakbeweging geen 
gehoor gevonden. Als de regering in 1991 - in 
plaats van zich voort te laten drijven door het 
spierballenvertoon van de CDA-fractie - enige 
subtiliteit aan de dag had gelegd, zou het erin 
zijn geslaagd de opvattingen bij elkaar te 
brengen. Het klimaat was er toen rijp voor. Veel 
schade in de arbeidsverhoudingen, in het 
vertrouwen in de politiek in het algemeen, zou 
daardoor zijn voorkomen.

Gedurende de gehele periode nadien heeft de 
vakbeweging nog bij herhaling aangedrongen 
op het intrekken van de kabinetsvoorstellen. 
Daarbij is aangeboden mee te werken aan een 
ingrijpende wijziging van het stelsel van sociale 
zekerheid, zodanig dat niet langer het 
verstrekken van u itkeringen  m aar het 
bevorderen  van de deelnam e aan het 
arbeidsproces voorop zou komen te staan. Een 
uitkering zou niet het begin maar het sluitstuk 
zijn van pogingen mensen aan het arbeidsproces 
te laten deelnemen. Ook daarvoor zijn de politici 
doof geweest. Het kan tegen deze achtergrond 
de vakbeweging niet worden verweten dat ze 
vervolgens naar alternatieven is gaan zoeken 
om de be langen  van  w erknem ers en 
uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk te 
behartigen. Des te zotter is dat verwijt in de 
w e ten sch ap  d a t a lle rle i com m erciële  
verzekeringsmaatschappijen klaar stonden om 
in het gat dat door de overheid is geslagen te 
springen. Het valt evenmin goed in te zien, 
waarom het handelen van de vakbeweging - 
zoals H et Parool destijds deed in een 
hoofdredactioneel commentaar - als in strijd 
met de spelregels van de parlementaire 
democratie moet worden beschouwd en dat 
van commerciële verzekeraars niet.
Het voorbeeld van de WAO-crisis is dan ook 
meer een voorbeeld van de onmacht van politiek
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en sociale partners om het met elkaar eens te 
worden, dan bijvoorbeeld het ontkennen van 
maatschappelijke problemen of van 'de macht 
van de vakbeweging'.

Regie-aanwijzingen
Eind vorig jaar heeft de SER unaniem een advies 
aan v aa rd  over C onv erg en tie  en 
Overlegeconomie. In dat advies bekennen 
sociale p a rtn e rs  zich opn ieuw  to t de 
overlegeconomie. Zij zien dat als een waardevol 
goed. Zij menen dat door versterking van het 
'collectieve aanpassingsvermogen' langs de 
weg van advisering, van afstemming door 
overleg en van samenwerking bij de uitvoering 
van beleid, Nederland op het buitenland een 
voorsprong kan krijgen. Uiteraard moeten dan 
wel de eerder genoemde nadelen worden 
overwonnen en moet de verantwoordelijkheid 
voor een belangrijk deel van de uitvoering in 
bedrijven en bedrijfstakken worden gelegd. De 
regie-aanwijzingen worden op centraal niveau 
gegeven. B innen o n d ern em in g en  en 
bedrijfstakken wordt daar dan - binnen de 
eigen mogelijkheden - invulling aan gegeven. 
De overeenstemming binnen de SER over deze 
benadering kan worden toegeschreven aan de 
erkenning van de grote problemen, zoals de 
Europese eenwording en de noodzaak van 
aan p ak  van het m ilieu , w aarvoor de 
samenleving staat. Maar op de achtergrond 
speelt ook het verzanden mee van grote 
operaties die achtereenvolgende kabinetten in 
gang hebben willen zetten. Het verzanden is 
veroorzaakt door een gebrek aan draagvlak in 
de samenleving, in een aantal gevallen in het 
bijzonder onder de sociale partners. Hier kon je 
zien wat een beroep op het primaat van de 
politiek vermag.

poütieke onmacht om dat maatschappelijk 
middenveld correct bij de oplossing van de 
problematiek te betrekken. Het is voor mij dan 
ook een raadsel, waarom de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid - gelet op de grote 
structurele economische problemen van dit 
moment - juist nu door de dreiging met een 
loonmaatregel de confrontatie met de sociale 
partners zoekt.

Investeren in de overlegeconomie
De politiek zou meer moeten investeren in de 
overlegeconomie. Nederland heeft nog steeds 
een stelsel van arbeidsverhoudingen, dat zich 
duidelijk onderscheidt van het Amerikaanse, 
het Engelse en het Japanse. Het is belangrijk de 
sterke kanten ervan te willen zien. Tegenover 
de u ite rst flexibele doch versp lin terde 
arbeidsverhoudingen in de Verenigde Staten 
en teg en o v er de p e r concern  s te rk  
gecen tra lisee rd e  a rb e id sv e rh o u d in g en , 
w aarb in n en  de k eu zev rijh e id  van de 
individuele werknemer uiterst beperkt is, heeft 
Nederland een stelsel van arbeidsverhoudingen 
waarbij de sociale partners bereid zijn over de 
grenzen van het directe eigen belang heen te 
kijken, als ze daar door de overheid toe worden 
u itg en o d ig d  of u itg ed aag d . D oor de 
overlegeconomie worden sociale partners 
betrokken bij de verwezenlijking van sociaal- 
economische doelstellingen, waardoor een 
d o e lm atig er verloop  van  het sociaal- 
economisch proces wordt bevorderd en waarbij 
ook nog eens rekening wordt gehouden met 
randvoorwaarden die voortvloeien uit het 
milieu en uit het streven naar emancipatie. Zo 
bekeken kan overleg met sociale partners dan 
ook niet als een blok aan het been worden 
beschouwd van de politiek.

Als de politiek  zelf tw ijfelt aan haar 
mogelijkheden de samenleving te maken, dan 
moet ze niet grote operaties in gang gaan zetten 
- zelfs niet op de terreinen waar het primaat van 
de politiek niet wordt betwijfeld - zonder zich 
van een gedegen draagvlak in de samenleving 
te verzekeren. Dan juist behoort ze erin te 
investeren. Want wat zich vaak ogenschijnlijk 
aandient als de macht van het maatschappelijk 
middenveld, is niet zelden een resultaat van

Uit het voorgaande mag niet worden afgeleid 
dat de vakbeweging alles het liefst bij het oude 
laat, terwijl het beroep op de sociale zekerheid 
een enorme omvang heeft aangenomen, de 
concurrentiekracht van het bedrijfsleven aan 
het inboeten is en als gevolg daarvan 
werkgelegenheid wordt afgebroken. En dat 
alles onder een lofzang op de SER en de 
overlegeconomie, die in ieder geval de situatie 
waarin Nederland thans verkeert niet hebben
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kunnen voorkomen. Die indruk is onjuist. De 
vakbeweging vindt dat binnen een herijkte 
overlegeconomie de 'actoren' in het stelsel van 
arbeidsverhoudingen elkaar regelmatig de 
maat mogen nemen. Dat ze even bij elkaar 
mogen afrekenen. Dat ze, als doelstellingen 
niet worden gehaald, ingrijpende maatregelen 
over zichzelf afroepen. En dat is wat anders 
dan de huidige situatie, waarbij de politiek - 
lees de commissie-Buiirmeijer, lees minister De 
Vries - tegenover de sociale partners staat. 
Waarbij de politiek de sociale partners 
regelmatig direct of indirect onmacht verwijt, 
zonder zich te vergewissen van de oorzaken 
daarvan. En waarbij, laat ik daar maar eerlijk in 
zijn, de sociale partners regelmatig tegenover 
de  p o litiek  s taan , h u n  o n d erlin g e  
machtsverhoudingen daarbij negerend.

Vernieuwing van de economie 
noodzakelijk
De komende maanden zijn cruciaal voor de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen. Sociale 
partners moeten met elkaar naar wegen zoeken 
om de noodzakelijke vernieuwing van de 
economie te bewerkstelligen. Daarbij hebben 
ze ook de opdracht zoveel mogelijk mensen te 
laten deelnemen aan het arbeidsproces. De

huidige opstelling van het kabinet helpt daar 
niet echt bij. De dreigende loonmaatregel 
dwingt werkgevers en werknemers, die beiden 
daaraan geen behoefte hebben, wel tot 
o n d e rh an d e len , m aar de 'flan k eren d e  
maatregelen' die het kabinet daarbij tevens in 
het vooruitzicht heeft gesteld, heeft de 
onderhandelingspositie van de vakbeweging 
verzwakt. Het pakket van maatregelen - 
v e rso ep e lin g  van  a rb e id sw e tg ev in g , 
verru im ing van de m ogelijkheden van 
commerciële arbeidsbemiddeling, versoepeling 
van de ontslagmogelijkheden en het beperken 
van de mogelijkheid van het algemeen 
verbindend verklaren van afspraken tussen 
werkgevers en werknemers - betekent zowat 
de vervulling van het complete verlanglijstje 
van werkgevers. Tegen die achtergrond moet 
de vakbeweging - als het een beetje wil langs de 
weg van het overleg - de werkgevers bewegen 
tot het scheppen van meer werkgelegenheid. 
Als de kracht van de argumenten, die de 
vakbeweging straks op tafel zal leggen, faalt, 
als ook het beroep op de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de werkgevers faalt, 
dan zal weer voor iedereen duidelijk worden 
waar de macht in onze samenleving echt zit. En 
mag de politiek zich verw ijten dat ze 
onvoldoende heeft gedaan om de krachten met 
de vakbeweging te bundelen om - bijvoorbeeld 
- de werkloosheid te bestrijden.

Johan Stekelenburg is voorzitter van de Federatie 
Nederlandse Vakbeweging, de FNV.
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INVLOED VAKBEWEGING,
EEN VERRIJKING VOOR DE 
NEDERLANDSE DEMOCRATIE

Anton Westerlaken

De vakbeweging vervult een belangrijke rol in het Nederlandse politiek-bestuurlijke klimaat. 
Sterker nog, het sociaal-economisch leven in  Nederland is b ijna ondenkbaar zonder de 
bestuurlijke invloed van de organisaties van werknemers. W erknemersverenigingen die 
samen m et de clubs van werkgevers en de overheid hebben gezorgd voor één van de meest 
stabiele en welvarende democratieën in de wereld. Toch w ordt er in sommige politieke kringen 
nogal eens geklaagd over de invloed van werknemersorganisaties op het besluitvormingsproces. 
Politici, zo w ordt gesteld, zijn gekozen door de Nederlandse bevolking en hun invloed is 
ongeveer evenredig aan het aantal m ensen dat op hen gestemd heeft. Bij vakbonds-bestuurders 
zou dit niet het geval zijn, terwijl zij relatief veel invloed op de besluitvorm ing zouden hebben. 
Door sommigen w ordt dan over een 'democratisch tekort' gesproken. Anderen bepleiten op 
basis van deze argum enten een hernieuw d 'prim aat van de politiek'.

Ten onrechte. Want deze, op het eerste gezicht 
alarmerende, begrippen gaan uit van een 
éénzijd ige o p v a ttin g  over dem ocratie. 
Democratie wordt in deze opvatting namelijk 
beperkt tot het domein van politici. Ik vind dat 
we politiek breder moeten zien.
Daarnaast getuigt het gebruik van een begrip 
als 'democratisch tekort' van weinig inzicht in 
de kern van de vakbondstaak en de rol van de 
vakbeweging in het politiek-bestuurlijke 
besluitvormings-proces in Nederland.

Sociale democratie
De klassieke opvatting over democratie legt de 
nadruk op het politieke besluitvormingsproces. 
Door de vernauwing van het begrip politiek tot 
de sfeer van de overheid (c.q. de relatie staats
burger) is het zicht op dem ocratie als 
m aatschappelijke activiteit onduidelijker 
geworden. En dat is jammer, want daar gaat het 
in mijn ogen juist om. Het gaat niet alleen om 
een politieke democratie, maar ook om een 
'socialedemocratie'.Meteensocialedemocratie 
bedoel ik het bestaan en respecteren van de 
authentieke rechten van burgers en hun 
organisaties om taken, die hun eerste 
verantwoordelijkheid raken, uit te voeren en

daarop aangesproken te worden. Een sociale 
democratie gaat uit van de opvatting dat 
mensen verantwoordelijke, samenwerkende 
individuen zijn die juist door die samenwerking 
vorm geven aan de maatschappelijke ordening. 
De overheid moet dit erkennen en er op uit zijn 
daartoe mogelijkheden en voorwaarden te 
scheppen.
Een gedifferentieerde samenleving als de onze 
kan in mijn visie slechts bestuurd worden als er 
taken en verantwoordelijkheden worden 
overgelaten aan burgers en hun organisaties. 
Zo worden burgers en hun organisaties 
aangesproken op hun verantwoorde-lijkheden 
en worden deze verantwoordelijkheden niet 
zonder meer overgenomen door de politiek. 
De waarde van dergelijke organisaties ligt zowel 
op het niveau van het groepsbelang als in het 
maatschappelijk belang. De waarde ligt ook in 
het feit dat door deze organisaties verschillende 
maatschappelijke processen op elkaar worden 
afgestemd. Ze hebben een (schakel-)functie 
tussen politiek, marktsector en burgers.
"Het openbaar bestuur functioneert daardoor 
niet op een te grote afstand van de burgerij, het 
bedrijfsleven niet te ver van de consumenten, 
allerlei initiatieven van de burgers krijgen
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daardoor sneller aandacht dan wanneer zij in 
de wachtkamer van het parlement hadden 
moeten plaatsnemen".(1) Juist in een steeds 
complexer wordende samenleving moeten 
individuen (de kans krijgen) zich (te) bundelen 
in  m aatsch ap p e lijk e  o rg an isa ties  m et 
zelfstandige taken en verantwoordelijkheden.

Vakbeweging democratisch
Tot de organisaties die ik hierboven besprak, 
wordt, naast consumentenorganisaties, de 
milieubeweging en werkgevers-organisaties, 
ook de vakbew eg ing  gerekend . De 
vakbew eging in N ederland  bestaat u it 
vakorganisaties van een hoog democratisch 
gehalte. Het zijn organisaties van, voor en door 
burgers. Het zijn organisaties met een gekozen 
bestuur, met bestuurders die aan hun leden 
verantwoording moeten afleggen en zonodig 
door die leden kunnen worden teruggefloten. 
Veel vaker d an  b ijvoorbeeld  gekozen 
volksvertegenwoordigers. Vakorganisaties zijn 
van ouds af aan van onderaf opgebouwd, vanuit 
het gezichtspunt van de leden. Die leden zijn 
mondige burgers. Burgers die dagelijks werken 
in b ed rijv en  en in s te llin g en , d ie  
uitkeringsgerechtigd of gepensioneerd zijn, 
maar die allemaal deel uitmaken van de 
Nederlandse samenleving. Mensen dus, die te 
maken hebben met beslissingen die op alle 
niveaus plaatsvinden: In de bedrijven, op 
bedrijfstak niveau, m aar ook in de politiek. Die 
individuele leden vormen de basis; de achterban 
die zijn bestuurders 'voedt' met ervaringen en 
meningen. Als er één categorie mensen is die 
weet wat er sociaal-economisch speelt in 
Nederland, dan zijn dat de bestuurders van 
vakorganisaties. Zij horen, direct, van hun leden 
wat er speelt in de bedrijven en in de dagelijkse 
leefomgeving. Zij hebben contacten met 
werkgevers en politici. Zij spreken met 
deskundigen. Daarom kunnen bestuurders van 
v ak o rg an isa tie s  w at mij b e tre ft ook 
'd em o cra tisch e  d e sk u n d ig e n ' w orden  
genoemd.
B estu u rd e rs  d ien en  over de nod ige  
p rofessionaliteit te beschikken om als 
deelnemers in overlegcircuits te kunnen 
deelnemen. Bij de meeste vakorganisaties zijn 
bestuurders daarom  full-time in dienst.

~j ~ ^  ^  M a c h t  i n  N e d e r l a n d

Tegelijkertijd dienen de bestuurders rekening 
te houden met het herkenbaar en bereikbaar 
zijn voor h u n  leden . Bij de  m eeste  
vakorganisaties werken de bestuurders daarom 
voor een district of een sector, waarin zij worden 
bijgestaan door (kader)leden die werkzaam zijn 
in dat district of die sector. Dit is de waarborg 
voor herkenbaarheid en bereikbaarheid naar 
de leden toe. Uit ervaring weet ik dat bij de 
Nederlandse vakorganisaties, en zeker bij het 
CNV, hard wordt gewerkt om aan deze 
com binatie  van  p ro fess io n a lite it en 
herkenbaarheid gestalte te geven. Voortdurend 
wordt getracht dit nog verder te verbeteren.

Maatschappelijke organisatie
De vakbonden in Nederland bestaan uit breed 
georiënteerde organisaties. Omdat de belangen 
van hun leden niet alleen op bedrijfs(tak) niveau 
liggen zijn de meeste sectoraal georganiseerde 
vakbonden aangesloten bij een vakcentrale. 
N aast h e t co ö rd in e ren  van  de cao- 
onderhandelingen in de diverse sectoren, 
houden deze vakcentrales zich onder meer 
bezig m et zaken als sociale zekerheid, 
onderwijsbeleid, arbeidsvoorzieningsbeleid, 
arbeidsomstandigheden, milieu, belastingen en 
em ancipatie. In vele zaken dragen  zij 
bestuurlijke (mede-)verantwoordelijkheid of zij 
adviseren. Vakcentrales zijn er dus niet alleen 
voor bedrijfstak-overstijgende zaken, maar ook 
vanuit de visie dat de Nederlandse werknemer 
méér is dan een loonslaaf. Vakbonden en 
vakcentrales vormen daarmee de uiterlijke 
organisatievorm en van w at, breder, de 
vakbeweging genoemd wordt.
Binnen de vakbeweging leeft de uitdrukkelijke 
w ens om  m aatsch ap p e lijk e  (m ede-) 
verantwoordelijkheid te nemen voor die zaken 
die de leden raken. En dat reikt verder dan 
d irec te  be langenbehartig ing . H et CNV 
bijvoorbeeld, werkt aan vernieuw ing en 
verbetering van de hele maatschappij, zodat 
alle mensen in vrijheid en op voet van gelijkheid 
kunnen leven. Mensen zijn verantwoordelijk 
voor elkaar en moeten eikaars kwaliteiten 
erkennen. Het CNV werkt vanuit een visie op 
de hele samenleving. Die visie staat in een 
program m a dat w ord t goedgekeurd en 
gedragen door de leden. Die visie gaat uit van
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w at h ie rboven  w erd  aangegeven  m et 
betrekking tot democratie: de opvatting dat 
mensen verantwoordelijke, samenwerkende 
personen zijn, die juist door die samenwerking 
vorm geven aan de maatschappelijke ordening. 
Dat er taken en verantwoordelijkheden moeten 
worden overgelaten aan burgers en hun 
organisaties. En dat de overheid dit moet 
erkennen en daartoe de randvoorwaarden dient 
te scheppen. De vakbeweging is daarom niet 
alleen belangenbehartiger in de enge zin des 
w oords. Zij b e staa t ook als b red e  
maatschappelijke organisatie met een visie op 
de samenleving en de bereidheid bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te dragen.

Betrouwbare overlegpartner
Het Nederlandse sociaal-economische bestel 
wordt gekenmerkt door overleg tussen de 
o verhe id  en de be langhebbenden : de 
overlegeconomie. Alleen de W D  is afstand 
aan het nemen blijkens uitlatingen van 
Bolkestein en het initiatiefwetsvoorstel tot 
afschaffing van de (adviesplicht) van de Sociaal 
Economische Raad (SER). Het is opvallend dat 
de belangrijkste  N ederlandse  politieke 
stromingen zich steeds konden vinden en 
herkennen in die overlegeconomie. Zelfs de 
wettelijke vastlegging ervan, de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie (waaruit onderm eerde SER 
voortkwam), kon bij haar totstandkoming op 
een brede instemming rekenen. De behoefte 
aan continuïteit en betrokkenheid  van 
maatschappelijke organisaties is kenmerkend 
voor het Nederlandse democratische stelsel. 
Raadpleging van sociale partners kan de 
legitimatie van genomen (overheids-)besluiten 
versterken. Essentieel is dat, krachtens de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie, de overheid uitmaakt 
wie haar officiële gesprekspartners zijn. Er is 
dus geen sprake van dat organisaties van 
werkgevers en werknemers de overheidsmacht 
beperken. Het verwijt van corporatisme of het 
pleidooi voor een primaat van de politiek is 
daarom geenszins terecht, zolang de overheid 
en haar instellingen het algemeen belang naar 
behoren behartigen.

Betrokkenheid van de sociale partners heeft 
daarnaast aantoonbaar meegewerkt aan een

M a c h t  i n  N e d e r l a n d e r

beheerste loon- en prijsontwikkeling. Zie de 
werkdocumenten 41 en 57 van het Centraal 
Planbureau (CPB). Resulterend in meer dan 
600.000 arbeidsplaatsen in de afgelopen tien 
jaar. De stabiele arbeidsverhoudingen in 
Nederland zijn niet in de laatste plaats te danken 
aan de inzet van de vakbeweging om niet alleen 
op korte termijn voor de eigen achterban 
successen  te boeken , m aar om  ook 
verantwoordelijkheid te dragen voor de 
ontwikkeling en het welzijn van de gehele 
samenleving. Je kunt stellen dat de ambitie van 
de N ed erlan d se  vakbew eging  om als 
m aatschappelijke organisatie erkend en 
gehoord  te w o rd en , om  m ed e
verantwoordelijkheid te dragen, een belangrijke 
bijdrage is aan de voor de democratie zo 
noodzakelijke sociaal-economische stabiliteit. 
In deze zaken heeft de vakbeweging zich door 
de jaren heen als een betrouwbare partner 
opgesteld en de wil daartoe blijft voor wat het 
CNV betreft aanwezig. Ik roep daarbij de 
resolutie van de algemene vergadering van het 
CNV van 22 juni 1993 in herinnering, waarin 
wij ons bereid tonen de contractloonstijging te 
verrekenen met hetgeen ten aanzien van andere 
(voor het CNV niet m inder belangrijke) zaken 
als participatie, duurzaam heid en solidariteit 
wordt afgesproken (2).

Rijke democratie
Eerder gaf ik aan dat de vakbeweging niet 
slechts uit enge belangenbehartigers bestaat, 
m aar vooral uit brede maatschappelijke 
organisaties met waarden en normen van grote 
g roepen  b u rgers . De vakbew eging  is 
democratisch georganiseerd en weerspiegelt 
de visie op individu en samenleving van haar 
leden. De vakbeweging vervult ook een 
maatschappelijke rol: die van schakel tussen de 
sferen van overheid, economie en burger. 
Daarom kan je stellen dat de overheid, wanneer 
zij spreekt met de vakbeweging, niet alleen met 
de belangenbehartigers van de werknemers 
praat maar ook met de vertegenwoordigers 
van grote groepen burgers. Meer dan zestig 
procent van de niet georganiseerde werknemers 
wil dat de vakbonden CAO's afsluiten (VU/ 
UvA januari 1993).
Een gesprek met de vakbeweging is voor de
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politiek ruimte maken voor een belangrijke 
schakel in de samenleving. Zo'n gesprek 
vergroot daarmee de participatie van de 
N ed erlan d se  w erkzam e en u itk e rin g s
g erech tig d e  b u rg e rs  aan  het 
besluitvormingsproces.
Advisering door en m edebestuur van de 
vakbeweging versterken de stabiliteit van de 
N ederlandse sociaal-economische verhou
dingen.
Een dem ocratie  d ie  op een dergelijke 
betrokkenheid en stabiliteit kan rekenen, is een 
rijke democratie.
Het vraagt lef d it te onderkennen. Het vraagt 
vooral lef dit te blijven stimuleren.

(1) E.J.J.M. Kimman, “Het maatschappelijk 
midden”, in Vlees op botten: over structuur en 
participatie in vakbondsland. Kampen, 1992, p. 
116 en verder
(2) Concept-resolutie n.a.v. reacties op het 
concept sociaal-economisch program van het 
CNV 1994-1998, Oostkapelle, 22 juni 1993.

mr. Anton Westerlaketi is voorzitter van de 
vakcentrale CNV.
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SPREIDING VAN MACHT EN 
VERANTWOORDELIJKHEID

prof. drs. J. Weitenberg

Monopoliemacht
De essentie van de m arkt is concurrentie tussen m in of meer gelijkwaardige partijen. In die zin 
zijn m arkt en macht tegenstellingen. W eliswaar zoekt elk individuele bedrijf naar 'n iches' in 
de markt, waar ze op basis van bijvoorbeeld een bijzondere kwaliteit m onopolist kunnen zijn, 
maar ook in die 'n iches' w erkt de rest van de markt door: de specialisten kunnen voor hun 
bijzondere kw aliteit niet elke prijs vragen.

Ook octrooien, die in feite een monopoliepositie 
geven, zijn altijd tijdelijk. (De rijksoctrooiwet 
kent als standaardtermijn, vanaf het moment 
van indiening, een bescherming van 20 jaar.) 
Een goede marktwerking vereist dat dergelijke 
monopolies steeds weer worden afgebroken. 
Ook het hele streven van '1992' was het 
wegnemen van handelsbarrières in de EG: hoe 
minder beschermde 'machts'-posities, hoe lager 
de prijzen. En lagere prijzen hangen samen met 
lagere kosten, dus met toegenomen efficiency, 
dus met een goede kans op een toename van de 
welvaart. In Schumpeters definitie van het 
kapitalisme, 'creatieve destructie', zit eenzelfde 
soort tegenstelling: opbouwen en afbreken 
horen onlosmakelijk bij elkaar, macht is nodig, 
maar alleen acceptabel als het tijdelijk is.

Trias Politica
Dit wantrouwen tegenover monopolie-macht 
is zeker niet beperkt tot het domein van de 
marktkrachten. Ook in het domein van de 
overheid, in het staats- en bestuursrecht, is het 
'ordenen van de macht' een centraal thema. De 
Trias Politica beoogt immers de scheiding der 
machten in een drietal delen, die tot elkaar 
v e ro o rd ee ld  zijn: de  w etgevende , de 
rechtsprekende en de uitvoerende macht. Met 
die driedeling is het verhaal niet afgelopen: in 
het wetgevingsproces zijn er aparte taken voor 
ministers en ministeries aan de ene kant en 
voor het Parlement aan de andere kant. Het 
Parlement op zijn beurt is ook geen monolithisch 
orgaan, maar kent coalitie- en oppositiepartijen,

kent een Eerste en een Tweede Kamer en wordt 
om de -in beginsel- vier jaar kritisch door de 
kiezers beoordeeld. In de rechtszaal is een 
du id e lijk e  taak- en d aarm ee  ook 
machtsverdeling tussen de rechter, de officier 
van Justitie en de advocaat.

Pluriformiteit
Naast het bedrijfsleven (de markt) en de 
overheid kent de maatschappij nog vele andere 
organisatievormen. Met name het middenveld 
is van belang, het geheel van organisaties waarin 
burgers en bedrijfsleven zich verenigd hebben. 
En als in de domeinen van de markt en de 
overheid machtsdeling zo'n centraal punt is, 
zou het onlogisch zijn om te denken dat er in 
het middenveld heiligen verblijven, die in hun 
functioneren niet worden aangetast door 
monopoliemacht. Ook in het middenveld van 
de maatschappelijke organisaties is een zekere 
ordening van de macht dus nodig. Wat de 
concurrentie op de markt doet en de 'checks 
and balances' binnen de overheid, moet 
p lu rifo rm ite it in he t m id d en v e ld  
bewerkstelligen. Het is al genoeg als burgers en 
bedrijven verplicht onder een overheid vallen, 
onder één overheid. W at be treft hun  
belangenbehartiging of hun belangstellingen 
en hobby's is het goed en zelfs noodzakelijk dat 
ze kunnen kiezen uit meer mogelijkheden.

Overheidsmacht kent onvoldoende 
‘checks and balances’
In dit hele spel om de macht verkeert de
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overheid in een nadelige positie: bedrijven en 
maatschappelijke organisaties kunnen naar 
hartelust met elkaar concurreren om de gunst 
van de klanten en de leden, overheden kunnen 
dat veel m inder tot niet. Wanneer mensen 
v lu ch ten  -als a sie lzo ek er of als 
be lastingv luch te ling  - n aar een ander 
overheidsterritoir wordt dat als ernstiger 
gezien, dan wanneer iemand overstapt naar 
een andere leverancier of naar een andere 
vereniging.

Maar er zijn nog veel meer redenen waardoor 
de overheidsmacht, Trias Politica of niet, een 
bijzondere macht is. Het zijn alleen overheden 
die het zich kunnen veroorloven om jaren of 
zelfs decennia lang 'rood te staan', met een 
constant financieringstekort en een grote 
staatsschuld. Het zijn alleen overheden die zich 
in hun beleid kunnen concentreren op nieuwe 
plannen en beloftes in plaats van op de 
uitvoering van eerdere plannen en beloftes. 
Het zijn alleen overheden, w aarde uiteindelijke 
controle geacht wordt plaats te vinden door 
één rode stip in de vier jaar. Een rode stip 
waarmee de Nederlandse kiezer zijn mening 
moet uitspreken over de besteding van 1.000 
mld gulden, het totaal van de collectieve 
middelen gedurende één kabinetsperiode. De 
interne 'checks and balances' van de overheid 
hebben dus duidelijke beperkingen.

En ondanks privatisering, 
deregulering......
Dit structurele gebrek van de overheid aan 
intern evenwicht is een belangrijke reden om 
de overheid zo min mogelijk taken te geven. 
Daarbij kan men er vanuit gaan dat ook als men 
de overheid zo min mogelijk te doen geeft, er 
nog altijd meer dan genoeg voor haar overblijft. 
Zeker in een complexe samenleving en een 
dichtbevolkt land als Nederland zal er altijd 
genoeg te regelen zijn. Bovendien is het duidelijk 
dat grote delen van het onderwijs, de 
gezondheidszorg en de sociale zekerheid zich 
niet lenen voor gewone concurrentie. Het zijn 
merit-goederen, waarbij het gevaar van onder- 
consumptie op zou treden, wanneer men de 
produktie en consumptie ervan geheel aan de 
markt zou overlaten. Ook op andere gebieden

is er sprake van zgn. positieve externe effecten, 
die niet in de prijs tot uitdrukking komen en 
vaak ookniet geïnternaliseerd kunnen worden. 
Daarnaast zijn er de echte collectieve goederen, 
zoals defensie, dijkenbouw en rechtspraak, 
waaraan niemand zich kan onttrekken en die 
niet pondsgewijs op de markt kunnen worden 
gebracht. Soms zijn de risico's te groot om 
ontwikkelingen aan de markt over te laten. En 
soms zijn er zgn. natuurlijke monopolies, 
waarbij de overheid noodzakelijkerwijs op z 'n 
m inst een toezichthoudende rol moet - 
eventueel: laten - vervullen. Er zijn dus 
uiteenlopende taken die de overheid moet 
vervullen, en die alle een verschillende 
beoordeling en maatvoering vereisen.

Beleidsconcurrentie?
G em eenschappelijk  k enm erk  van de 
aktiviteiten van de overheid is dat zij zich niet 
lenen voor volledige concurrentie dat leidt er 
toe dat ook concurrentie tussen overheden - de 
zgn. b e le id sco n cu rren tie  - aan  flinke 
b ep erk in g en  o n d e rh ev ig  is. D eze 
beleidsconcurrentie vloeit voort u it de 
in te rn a tio n a lise rin g  en in te rg ra tie  van 
sam en lev ingen , w aaa rd o o r o verheden  
gedwongen worden zich meer aan elkaar te 
spiegelen. In zijn boek 'Kapitalisme contra 
kapitalisme' waarschuwt Michel Albert er al 
voor dat deze beleidsconcurrentie kan leiden 
tot het afglijden van het 'Rijnlandse kapitalisme' 
naar een vorm van 'casino-kapitalisme'. Ook 
de b ro o d n o d ig e  san e rin g  van  onze 
verzorgingsstaat moet niet doorslaan in de 
richting van het Anglo-Amerikaanse model. 
Internationalisering en beleidsconcurrentie zijn 
in deze dus nuttige signalen, maar kunnen niet 
de oplossing voor het probleem van de juiste 
taakverdeling tussen markt, overheid en 
middenveld leveren.

Geen blauwdruk
Het zou mooi zijn wanneer er een eenvoudig 
recept w as voor de opdeling van het 
maatschappelijk werkterrein over de drie 
verschillende domeinen van markt, overheid 
en middenveld. Dat is echter niet mogelijk. De 
wereld is in beweging. Er ontstaan niet alleen 
n ieuw e tech no log ieën  en n ieuw e
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demografische verhoudingen, maar ook nieuwe 
consumenten- en kiezersvoorkeuren en nieuwe 
beleidsinstrumenten. Voor dat laatste kan 
gewezen worden op convenanten, public- 
p r iv a te -p a rtn e rsh ip s , tr ip a rtie te
bestuursstructuren en horizonwetgeving. Er 
komen ook nieuwe technieken beschikbaar, 
die bijvoorbeeld rekening rijden en het koppelen 
van data-bestanden mogelijk maken, wat geheel 
nieuwe mogelijkheden voor overheidsoptreden 
geeft. Al is een ideale structuur met deze 
permanente veranderingen niet aan te geven, 
wel kan worden vastgesteld dat het principe 
van de machtsdeling altijd van belang zal 
blijven.

Scheiding beleidsvorm ing - 
uitvoering
Een be lan g rijk  o n d e rd ee l van deze 
machtsdeling, de scheiding van beleidsvorming 
en uitvoering, biedt nog een goede mogelijkheid 
om de overheid in omvang te beperken. De 
oude wijsheid van de Trias Politica werd veel te 
weinig in het oog gehouden bij de enorme 
taakuitbreiding die de overheid kreeg, toen de 
klassieke grondrechten werden uitgebreid met 
de sociale grondrechten. Algemeen is aanvaard 
dat de overheid niet alleen nachtwaker moet 
zijn, maar ook aktief en aktiverend. Maar de 
scheiding tussen beleidsvorming en wetgeving 
enerzijds en uitvoering anderzijds moet veel 
verder worden doorgetrokken. De voorstellen 
van de Commissie Wiegel, als onderdeel van 
de b estu u rlijk e  ve rn ieu w in g , om 
departementen vergaand af te slanken en veel 
u itv o e ren d  w erk  aan  ze lfstan d ig e  
agentschappen over te laten, verdienen dan 
ook alle waardering.

Die u itvoerende agen tschappen  zullen 
bestuurd moeten worden. In die besturen zal 
men in zekere mate van countervailing powers 
geb ru ik  m oeten  m aken  en zal m en 
v erteg en w o o rd ig ers  van  v ersch illende  
relevante groepen kunnen opnemen. Het 
voorbeeld van Zweden, met ministeries van 
zo'n 200 beleidsambtenaren, laat zien hoe ver 
men hiermee kan gaan. Het Zweedse voorbeeld 
laat evenzeer zien, hoezeer men op moet passen 
dat het systeem dat niet op andere punten gaat

uitdijen.

Nu hoeft men niet altijd aan agentschappen te 
denken bij uitvoerende taken. Het Nederlandse 
onderwijs en de ontwikkelingssamenwerking 
laten zien dat ook maatschappelijke organisaties 
op dat soort terreinen goed uitvoerend werk 
kunnen doen. En zelfs moeten doen. Ten eerste 
omdat het in het kader van de machtsdeling 
goed is om zo veel mogelijk partijen te hebben 
die hun partijtje mee kunnen blazen in de 
uitvoering van maatschappelijke taken. Maar 
d a a rn aa s t ook in het k ad e r van  de 
verantwoordelijkheidsverdeling.

Samenwerking en 
maatschappelijke zelfregulering
Totale m achtsdeling leidt tot een totale 
atomisering van de samenleving. Individuen 
hebben echter met elkaar te maken, en niet 
alleen als concurrenten. Het individu kan wel 
zijn stoepje schoon houden maar niet het 
plantsoen om de hoek. Het individu kan zich 
wel verzekeren, maar ais iedereen alleen maar 
voor zijn eigen risico's hoeft op te draaien, 
blijven sommige mensen onverzekerd. En er 
zijn sommige schades waarbij een financiële 
uitkering niet voldoende soelaas biedt. Het is 
ondenkbaar dat de overheid al deze boven
individuele verantwoordelijkheden op zich zou 
nemen. Zoals het verkeerd zou zijn wanneer de 
overheid alle hiervoor aangeduide activiteiten 
op zich zou nemen, die niet geheel aan de 
markt kunnen worden overgelaten. Wanneer 
men zich voor de maatschappelijke machts- en 
verantwoordelijkheidsverdeling beperkt tot de 
tweedeling overheid - markt, krijgt men óf een 
te grote overheid óf een tekort aan collectieve 
zorg en goederen.

Niet alle activiteiten die de reikwijdte van het 
individu overstijgen, moeten dus aan de 
overheid worden toevertrouwd. Nu hoeft het 
niet veel moeite te kosten om dit inzicht in de 
praktijk te brengen, want individuen verenigen 
zich al spontaan, niet alleen in bedrijven en 
politieke partijen, maar ook nog in talloze 
andere  o rgan isatievorm en . In al deze 
organisaties komt een zekere onderlinge 
solidariteit en mede-verantwoordelijkheid tot
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uitdrukking. Zelfs belangenorganisaties als 
vakbonden en werkgeversorganisaties doen 
veel meer dan alleen lobbyen, zeker in de West- 
Europese sociale markteconomieën. Tussen hun 
leden v ind t ook een zekere m ate van 
'herverdeling' plaats, steunen de sterkeren de 
zwakkeren.

Commerciële lobby of middenveld
De overheid zal gebruik moeten maken van het 
ze lf-reg u le ren d  verm ogen  d a t in de 
maatschappij aanwezig is. Maatschappelijke 
organisaties moeten niet in een positie worden 
gedwongen waarin ze alleen nog hun pure 
eigenbelang kunnen nastreven. Daarmee 
zouden ze tot commerciële lobbyorganisaties 
worden, die in de marktsector thuishoren. Ze 
zullen integendeel ertoe moeten worden 
aangezet om actief mee te denken en te doen in 
h e t m aa tsch ap p e lijk  d e b a t en de 
m aatschappelijke verantw oordelijkheids
verdeling. Natuurlijk moet de politiek niet de 
gevangene worden van de vele adviesorganen 
die eerst hun oordeel en opvattingen moeten 
geven alvorens de politieke besluitvorming kan 
worden afgerond. Bij het saneren van deze 
adviespraktijk moeten we evenwel niet naar

het andere  u ite rs te  doorslaan  en alle 
advieslichamen afschaffen. Dat laatste zou 
wellicht wel de helderheid van de politieke 
besluitvorming ten goede komen, maar niet de 
kwaliteit. Evenmin zou zo'n rigoureus besluit 
b ijd ragen  aan  het sch ep p en  van  een 
maatschappelijk draagvlak dat nodig is voor 
de acceptatie en uitvoering van de politieke 
besluiten.

Machtsevenwicht
Periodieke doorlichting via bestuurlijke 
vernieuwing en parlementaire enquêtes kan 
dan ook nuttig  en nodig zijn, net als 
verkiezingen, veren ig ingsdem ocratie  en 
concurrentie. Dat soort prikkels is nodig om 
een verstarring te voorkomen. Waar verstarring 
toe kan leiden is tijdens de Franse Revolutie 
gebleken. Op zich was de maatschappelijke 
kaalslag die toen optrad te begrijpen, m aar ze 
schoot door. Net zo min als het bij concurrentie 
de bedoeling is alle concurrenten 'er onder te 
schoffelen ', m oet er bij de  periodieke 
doorlichtingen te veel worden afgebroken. In 
een te grote ijver om machtsposities af te breken 
worden dan nieuwe monopolies gecreëerd. 
Overheid, markt en middenveld zullen elkaar 
in evenwicht moeten houden. Daartoe zijn drie 
sterke partijen nodig.

x ..

prof. drs J. Weitenberg is algemeen directeur van het 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, het
NCW.
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SPREIDEN VAN VERANTWOORDELIJK
HEDEN ALS UITGANGSPUNT VOOR 
MACHTSUITOEFENING

drs. W.G. van Velzen

Het CDA-beginsel van gespreide verantwoordelijkheid bevordert dat er verschillende 
machtscentra in onze samenleving bestaan, waarmee m ensen zich kunnen identificeren. Deze 
machtscentra vormen een tegenwicht tegen de politieke macht van de staat. Spreiding van 
macht, dat is waar het CD A voor staat. Dat vraagt om erkenning van de rol van het maatschappelijk 
m iddenveld en de organisatie van de burgers als tegenwicht voor een allesoverheersende 
overheid of een volstrekt geïndividualiseerde samenleving.

De aanval op het maatschappelijk middenveld 
lijkt echter geopend. Vooral de W D  lijkt een 
v e ld toch t tegen  de m aatschappelijke  
organisaties te zijn begonnen. De polemiek van 
W D -f ractievoorzitter B olkenstein met de SER- 
voorzitter kan als voorbeeld dienen. En ook de 
onderwijs-organisaties moeten het bij de 
fractievoorzitter ontgelden. De parlementaire 
enquête over de uitvoering van de sociale 
zekerheid leek aanvankelijk ook die sfeer uit te 
gaan ademen en de rapporten over de 
staatkundige vernieuwing worden door liberale 
partijen als de W D  en D66 aangegrepen om af 
te rekenen m et de m achtsposities van 
vakbew eging , w erkgevers- en 
w erk n em erso rg an isa ties , om roepen , 
onderwijskoepels en andere maatschappelijke 
organisaties die gezichtsbepalend zijn in de 
samenleving.

Verkeerde hypothesen
Daarbij lijken de tegenstanders van het 
maatschappelijk middenveld zich te bedienen 
van twee verkeerde hypothesen. Het CDA zou 
zich het primaat van de politiek te weinig 
aantrekken, door teveel accent te leggen op het 
bereiken van overeenstem m ing  tussen  
organisaties en de overheid of tussen 
organisaties onderling. Een tweede hypothese 
waarvan tegenstanders van de rol van het 
maatschappelijk middenveld uit gaan is het 
gebrek aan vertegenw oordiging van de

maatschappelijke organisaties. Daarbij wordt 
gewezen op het teruggelopen ledental. Degenen 
die besluiten nemen zouden zich niet meer 
baseren op legitimatie van de achterban. 
Gespreide verantwoordelijkheid - en daarmee 
waardering voor maatschappelijke organisaties 
- is een uitgangspunt, een kernbegrip in het 
CDA-denken. Mensen hebben verschillende 
talenten en mogelijkheden in een samenleving 
m et een g ro te  v e rsch e id en h e id  aan 
verantwoordelijkheden. Daarom is er voor ieder 
mens en elke organisatie in de samenleving een 
specifieke taak weggelegd. Te menen dat de 
samenleving zonder particulier initiatief en 
organisaties van mensen kan, is een groot 
misverstand. Het leidt onherroepelijk tot een 
roep tot een grote rol van de overheid in de 
samenleving. Cruciaal in het CDA-denken is 
dat de taak van de overheid even essentieel als 
beperkt is. Die overheidstaak is niet in alle 
tijden gelijk. Wij verlangen niet terug naar de 
liberale Nachtwakersstaat. Wie nu naar het 
milieu kijkt weet dat een actieve houding van 
overheid op dit terrein op zijn plaats is. Dat 
ge ld t evenzo voor het te rre in  van 
werkgelegenheid. Niet alles kan zonder meer 
aan de markt worden overgelaten. De overheid 
moet zorgen voor afdoende voorwaarden 
waarin het bedrijfsleven zich kan ontwikkelen. 
Maar tegelijkertijd is duidelijk dat op andere 
terreinen een herijking van de taak van de 
overheid plaats moet vinden.
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‘Wat echt telt’
In het CDA-conceptverkiezingsprogramma 
"Wat echt telt", wordt voorgesteld om de taak 
van de overheid op het terrein van de 
volkshuisvesting, welzijnswerk en onderwijs 
te beperken. De afbouw van subsidies in de 
volkshuisvesting en de studiefinanciering zijn 
hiervoor concrete uitwerkingen. Inmiddels is 
het denken over kerntaken gemeengoed 
geworden. Het CDA heeft onder mijn leiding 
in de afgelopen jaren niet alleen over het 
principe gediscussieerd, m aar vooral ook over 
de inhoudelijke invulling van deze kerntaken. 
Welke taken moet de overheid op zich nemen, 
w elke laa t ze aan  de b u rg e rs  en 
maatschappelijke organisaties over. In de 
verzorgingsstaat heeft de overheid veel taken 
van de burger en de organisaties van de burger 
overgenom en. Dat proces m oet nu in 
omgekeerde richting verlopen. Het huidige 
kabinetsbeleid op dit terrein verdient ook 
ondersteuning. De Rijksuitgavenquote daalt, 
het aantal rijksambtenaren idem, er is een forse 
impuls gegeven aan de decentralisatie en de 
discussie over bestuurlijke vernieuwing is 
losgetrokken en gelukkig aanzienlijk verruimd. 
Duidelijk is dat daarnaast de overdracht van 
taken en verantwoordelijkheden ook naar de 
m aatsch ap p e lijk e  o rg an isa ties , zoals 
werkgevers- en w erknem ersorganisaties, 
onderwijsorganisaties, organisaties in het 
welzijnsveld en de volksgezondheid moet 
lopen, teneinde de verstatelijking terug te 
dringen. Het CDA ziet d it tevens als een 
geneesmiddel voor de overbelaste democratie. 
Waar in deze ingewikkelde samenleving veel 
beslissingen afhangen van de bereidheid van 
velen deze ook uit te voeren, is niemand meer 
echt aanspreekbaar of verantwoordelijk. Het 
draagvlak in de samenleving voor ingrijpende 
overheidsbeslissingen neemt af, terwijl de 
twijfel toeneemt of de politiek nog wel in staat 
is grote maatschappelijke vraagstukken op te 
lossen. Burger en overheid raken vervreemd 
van elkaar. Het gehele complex dat overheid 
heet, wordt geplaagd door verzakkingen in de 
fundamenten van het gezag. Burgers zien Den 
Haag, Brussel of de gemiddelde provinciestad 
als een randverschijnsel. En voor de burger 
kent het gemeentehuis veelal blinde deuren

w aar hij zijn hoofd  tegen  stoot. 
S p reekw oorde lijk  zijn de  m u ren  die 
corresponderen met verschillende kastjes. Het 
eindresultaat is dat de gezaghebbende positie 
van de overheid aangetast is. Het overdragen 
van verantwoordelijkheden naar organisaties 
van de burger mag niet leiden tot situaties die 
qua werkwijze nauwelijks onderscheidend zijn 
van die van de overheid. Dat betekent dat via 
een aantal instrumenten de burger zeggenschap 
moet houden in zijn of haar organisaties; niet 
door gekunstelde overheidsregelingen, maar 
door het scheppen van ruimte in regelgeving 
om een eigen beleid te kunnen voeren; door de 
financiële relatie van onderop te laten lopen 
(dus ook bijdragen van deelnemers): door de 
instellingen te verplichten tot openbare 
verantwoording e.d..
In de vele CDA-rapporten op het terrein van de 
verantwoordelijke samenleving is dit nader 
toegelicht. Het valt te betreuren dat liberalen in 
de afgelopen jaren op grond van louter partij
politieke overwegingen zich niet bij deze 
gedach teg an g  van  het CDA hebben 
aangesloten. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het 
CDA-rapport "de school aan de ouders".

Samen met andere partijen staat het CDA voor 
de uitdaging de overheid beter te doen 
functioneren. Dat betekent: m inder taken met 
minder mensen maar beter uitvoeren. Wieden 
in het woud van allerlei uitvoeringsregelingen. 
Inkorten van allerlei inspraakprocedures en 
adviestermijnen en het versnellen van de 
besluitvormingsprocedures. Het openbaar 
bestuur dus doorzichtig maken voor de burger 
en het pu b liek e lijk  afleggen  van 
verantwoording door de bestuurder aan belang 
laten winnen. De Editie Schuurman en Jordens 
van de Nederlandse Wetgeving is in acht jaar 
v erdubbeld ! V ersterken  van  de 
handhaafbaarheid van wet- en regelgeving en 
het dichter bij de burger brengen van het 
openbaar bestuur door het kiezen van de juiste 
schaal waarop een taak uitgevoerd kan worden. 
D aarn aast gaat het om een an d ere  
w erk v erd e lin g  tu ssen  v o lk sv erteg en 
woordigers en het openbaar bestuur in 
gemeentelijk, provinciaal en landelijk bestuur. 
Volksvertegenwoordigers moeten meer met
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hun gezicht naar de samenleving staan; 
luisteren naar wat daar leeft; meer afwegen van 
belangen zijn, controleur en aanjager van de 
bestuurder zijn in plaats van het accent vooral 
te leggen op h u n  gedeelde  
v e ran tw o o rd e lijk h e id  om de w et- en 
regelgeving te ontwikkelen.

Herstelde verantwoordelijkheid
De CD A-lijn van  m eer eigen 
verantwoordelijkheid en van herstel van 
rechten en plichten krijgt steeds m eer 
weerklank. We zien dat bijvoorbeeld op het 
terrein van sanering van de overheidssubsidies, 
op het terrein van de aanpak van de 
werkloosheid en de hernieuwing van de ABW. 
Nochtans valt er nog veel te doen. Het CDA wil 
dat de burger meer eigen verantwoordelijkheid 
krijgt en zelf meer financiële keuzen kan maken 
en dat de herverdelende rol van de rijksoverheid 
kleiner w ordt. Onlangs heeft het CDA 
uitgesproken dat in de sociale zekerheid een 
verdere invulling gegeven moet worden aan 
de versterking van eigen verantwoordelijkheid 
van werkgevers en werknemers. De overdracht 
van werknemersverzekeringen naar de sociale 
partners is hiervan een voorbeeld. De eerste 
resultaten van de nieuwe Ziektewet waarbij 
grotere verantwoordelijkheid wordt gelegd bij 
zow el de branche als de ind iv idue le  
ondernemer zijn bemoedigend. Het blijkt dat 
als we de anonimisering doorbreken en grotere 
verantwoordelijkheid leggen bij de direct 
betrokkenen er ook impulsen komen tot 
kostenbeheersing . D it zou ook verder 
uitgewerkt kunnen worden bij bijvoorbeeld de 
WAO. Het overdragen van de Ziektewet aan 
de sociale partners en het opnemen van een 
enkele regeling in het Burgerlijk Wetboek is 
een tweede voorbeeld. De uitkomsten van de 
enquête naar de sociale zekerheid bieden 
daarom  goede aan k n o p in g sp u n ten  om 
verantwoordelijkheden weer te herstellen. Dat 
betekent herwaardering voor de rol van de 
sociale partners en het bedrijfsleven. Het CDA 
is voorstander van het meer rekening houden 
met het arbeidsverleden in de sociale zekerheid. 
In de gezondheidszorg pleiten we voor meer 
eigen verantwoordelijkheid in een vorm van 
eigen risico's; in de landbouw zouden mensen
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op basis van normstelling door de overheid 
zelf inhoud kunnen geven aan hun milieubeleid 
in plaats van via allerlei bureaucratische regels. 
We moeten vermijden dat we op het terrein van 
het milieubeleid over 10 jaar voor dezelfde 
uitvoeringsproblemen komen als thans met de 
sociale zekerheid.
In het onderwijs pleiten we voor de school aan 
de ouders, dat wil zeggen een veel grotere 
eigen verantwoordelijkheid van de school voor 
de inrichting van het onderwijs in plaats van de 
circulaires uit Zoetermeer.
Op het terrein van het openbaar bestuur 
bepleiten we een grotere financiële en 
beleidsmatige medeverantwoordelijkheid van 
de gemeenten bij de uitvoering van de 
Bijstandswet.
Herstel van verantwoordelijkheid, of nog beter 
gezegd meer spreiding van verantwoordelijk
heden in de samenleving, zal de komende jaren 
een reusachtige opgave zijn. Maar het is de 
enige mogelijkheid om duidelijk te maken dat 
de leefbaarheid en de vitaliteit van een 
samenleving alleen gegarandeerd kan worden 
als mensen voor elkaar en in solidariteit 
verantwoordelijkheid nemen.

Overlegeconomie
Naar mijn stellige overtuiging is de aanval van 
de VVD op de overlegeconomie een oorlog aan 
het verkeerde front. H et N ederlandse  
bedrijfsleven gedijt het beste in een klimaat van 
sociale rust. De kracht van het Nederlandse 
stelsel is nu eenmaal dat loonmatiging bereikt 
wordt door overleg, in plaats van door een 
bo tte  m ach tsu ito e fen in g  d o o r een 
loonmaatregel af te kondigen. Het CDA voelt 
niets voor een confrontatie-politiek. Nederland 
w ord t in ternationaal hoog aangeslagen 
vanwege zijn relatieve arbeidsrust. Dat is een 
belangrijk concurrentievoordeel. Ook het 
sociale onderscheidt zich in het algemeen niet 
door grote conflicten of tegenstanden. Eén en 
ander is te danken aan het feit dat ons sociaal- 
economisch leven gekenmerkt wordt door rede 
en overleg. Het CDA vindt dat de SER als 
overleg- en adviesforum - mede gelet op de 
vorming van maatschappelijke consensus - een 
belangrijke functie heeft. Natuurlijk zijn 
aanpassingen altijd noodzakelijk. Zo moet ons
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inziens de adviesplicht aan een termijn 
gebonden worden en dient het kabinet gerichter 
advies te vragen, door uit te gaan van 
voorgenomen beleidsvoornemens en kan het 
aantal thema's waarover advies gevraagd 
wordt, worden beperkt.

Geen overheidsf ilialen
Natuurlijk is niet alles perfect. Maatschappelijke 
organisaties mogen niet afhankelijk zijn van de 
overheid. Onderwijsorganisaties moeten niet 
met hun gezicht naar Zoetermeer staan, maar 
naar de ouders. Maatschappelijke organisaties 
mogen geen overheidsfilialen zijn. Zij hebben 
recht en de verplichting om zelfstandig te zijn, 
om een eigen profiel te hebben met een eigen 
agenda. Iedere organisatie met inzet, identiteit 
en draagvlak draagt bij tot versterking van de 
kwaliteit van de samenleving. In gezin en kerk, 
onderneming en vakorganisatie, school en 
actiegroep ligt de basis voor een samenleving 
waar de mensen zich verantwoordelijk voelen 
voor elkaar. Burgers, m aatschappelijke 
verbanden en overheid hebben een eigen rol en 
inbreng.
Waar wij met het liberalisme verschillen is dat 
het christen-democratisch persoonsbegrip niet 
de individuele vrijheid van de mens centraal

stelt, maar zijn sociale verantwoordelijkheid in 
het m iddelpunt plaatst. Het dragen van 
verantwoordelijkheid, of dat nu in het kabinet 
is of in een college van burgemeester en 
wethouders, mag dus niet ingegeven zijn vanuit 
eigenbelang. In een samenleving mag het recht 
van de sterkste toch niet gelden. Evenmin mag 
de overheid een allesomvattende taak hebben.

Omgaan met macht
Een partij als het CDA die op vele plaatsen - 
gemeentelijk, provinciaal en landelijk - 
verantwoordelijkheid draagt voor het bestuur, 
wordt soms te gemakkelijk verbonden met het 
begrip macht. Als voorzitter van het CDA heb 
ik de overtuiging dat het CDA samen met 
anderen macht uitoefent. In het kabinet, het 
parlement, staten, colleges en gemeenteraden, 
maar altijd samen met anderen. Het etiket macht 
doet dan ook onrecht aan de pluriformiteit van 
de gezagsuitoefening en de verschillende 
niveaus waarop dat plaatsvindt.
De machtsuitoefening wordt verder gelimiteerd 
do o r ons u itg an g sp u n t van gespreide  
verantwoordelijkheid. De politiek heeft het niet 
a lleen  voor het zeggen . B urgers en 
maatschappelijke organisaties zijn van groot 
belang. Ik hoop dat ook in de W D  en onder de 
V V D -jongeren de m aatsch ap p e lijk e  
organisaties - of dat nu het CNV is of 
Natuurmonumenten, het VNO of Amnesty - 
een beetje meer waardering krijgen dan nu het 
geval is.

drs. W.G. van Velzen is voorzitter van het Christen 
Democratisch Appèl, het CDA.

x ...
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DEN HAAG LEIDT ONDER GEBREK 
AAN VISIE

Bert Blasé

De onvrede van de kiezer concentreert zich op dit m om ent vooral op de PvdA. Die partij heeft 
zich dan ook het sterkst geïdentificeerd met de verzorgingsstaat zoals die in  N ederland is 
opgebouwd, en die de afgelopen jaren aan zijn  failliet begonnen lijkt. M aar het is n iet terecht 
als andere partijen denken dat het hen niet aangaat: de recente opiniepeilingen laten 
onm iskenbaar zien dat er een algehele tendens is, waarbij steeds m inder m ensen zich van harte 
in één van de bestaande partijen herkennen. De groep ontevreden en zwevende kiezers is groter 
dan ooit. En dat kom t niet door een plotseling optredende verstandsverbijstering bij de 
bevolking. Het komt omdat de politieke partijen te lang niet met de tijd zijn meegegaan, en de 
samenleving zijn blijven bedienen van achterhaalde teksten in een achterhaalde stijl. De 
bestaande partijen zijn  behoudende bolwerken, die zich niet kunnen losm aken u it de greep 
van hun eigen verouderde ideologie, en die een interne cultuur opgebouwd hebben, waarin 
individuele creativiteit en originaliteit geen kans krijgen.

W anneer je deze situatie plaatst in een 
samenleving die juist sterk in beweging is, dan 
wordt de discrepantie duidelijk. Voor veel 
burgers sluit de politiek niet meer aan bij wat zij 
meemaken in hun dagelijks leven. Steeds meer 
is er het gevoel van een Haags geïsoleerd circuit, 
waar onbenulligheden worden opgeblazen, 
terwijl talloze grote vragen hooguit ad-hoc 
aandacht krijgen.

Visie op verandering
Tegelijk met de groeiende weerstand t.o.v. de 
huidige politiek, is het duidelijk dat er de 
komende decennia zeer, zeer veel in onze 
sam en lev ing  zal v e ran d eren . De 
gezondheidszorg , de landbouw  en de 
verzorgingsstaat zijn in de huidige vorm 
onhoudbaar. Internationaal vraagt het milieu 
om grote veranderingen in het productie- en 
consumptiepatroon, en alleen door een betere 
spreiding van w elvaart kunnen sociale 
spanning en grootschalige migratie worden 
voorkomen.
Dit alles zal zich afspelen in een periode van 
een twintigtal jaren. Als de politiek een 
constructieve rol wil spelen in de komende 
periode (en het niet wil overlaten aan allerlei 
maatschappelijke krachten die op drift gaan

komen), dan dient deze uitdaging door de 
politiek in een enorm snel tempo te worden 
opgenomen. Dit moet dan niet gebeuren met 
een visie vanuit een eenzijdig perspectief, niet 
vanuit het behoud van één enkel stokpaard en 
niet vanuit eng partijpolitiek belang (de 
traditionele aanpak). Wat nodig is, is een ander 
soort politieke praktijk, vanuit een ander 
fundament. Er moet een visie ontwikkeld 
worden over het verloop van maatschappelijke 
verandering, en meer nog: een visie over het 
begeleiden van verandering. Een dergelijke 
proces-visie m oet de rol van de oude 
ideologieën als politieke toetssteen gaan 
ovememen. Dit vraagt echter om een heel ander 
denken dan tot nu toe (politiek) gebruikelijk is.

Is er een partij in ons bestel waar een dergelijke 
visie aan het ontstaan is, een partij die zich 
losmaakt van zijn ideologisch erfgoed en van 
zijn deel-identificatie om de noodzakelijke 
veranderingen te begeleiden? Helaas niet. Alle 
bestaande partijen blijven een deel-invalshoek 
kiezen, ontberen een visie op de toekomst en 
denken daarom in termen van behoud in plaats 
van in termen van processen c.q. ontwikkeling. 
De W D  staat vooral voor het behoud van de 
vrije markt en het bestaande economische
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systeem, het CDA profileert zich sterk met het 
behoud van de moraal, de PvdA identificeert 
zich met het stelsel van sociale zekerheid evenals 
Groen Links, dat daar nog het milieu aan 
toevoegt.
Nu zou het milieu, gezien de urgentie, een 
b indende factor kunnen zijn voor een 
toekomstvisie. Zolang echter de verschillende 
partijen er niet in slagen om het milieu te 
integreren in hun moeder-ideologie (en daar is 
weinig kans op, de ideologieën ontstonden in 
een tijd waarin het milieu nog niet bestond), zal 
het niet tot een bindende factor uitgroeien. 
Alleen D66 heeft zich niet vastgelegd op een 
deel-invalshoek, en heeft daarmee de potentie 
om een 'proces-visie' te ontwikkelen. Helaas 
leert de praktijk dat D'66 te weinig haar belofte 
waarmaakt om originele invalshoeken te vinden 
m.b.t. de genoemde vraagstukken. De partij 
heeft zich inhoudelijk en intern de afgelopen 25 
jaar nauwelijks vernieuwd, en is te veel gaan 
lijken op de traditionele partijen. En dat terwijl 
de kiezer door de groeiende voorkeur voor 
D'66 overduidelijk aangeeft behoefte te hebben 
aan een andere politieke cultuur, waarin veel 
meer ruimte is voor originele invalshoeken en 
stellingnamen.

De Nieuwe Partij
De conclusie is dat de visie op verandering 
zoals die nodig is, binnen de bestaande partijen 
nog geen wortel schiet. De individuen die blijk 
geven van een dergelijke visie, of van een aanzet 
daartoe, zijn vooral 'buiten-parlementairen' die 
zich niet aan één van de bestaande partijen 
willen binden.

Zoals het hoort ontstaat er in een dergelijke 
periode van zoeken en van een behoefte aan 
een nieuwe politieke visie, een nieuw politiek 
initiatief, dat het geluid van de tijdsgeest 
probeert te verwoorden. In dit geval is dat 'De 
Nieuwe Partij'. Niet ontstaan vanuit een optiek 
van macht, maar om een impuls te geven, een 
nieuwe richting te verwoorden, andere partijen 
te prikkelen hetzelfde te doen. Een initiatief om 
de vernieuwend denkende individuen binnen 
bestaande partijen een hart onder de riem te 
steken. En uiteraard: een partij die door een 
verkiezingssucces ervoor wil zorgen dat de

nieuwe ideeën direct serieus genomen worden.

In het politieke concept van De Nieuwe Partij 
spelen participatie, verantwoordelijkheid en 
initiatief een grotere rol dan vaststaande 
u itk o m sten  en m ach tss tru c tu ren . 
Denkrichtingen nemen de plaats in van starre 
standpunten. Goede ideeën behoren samen te 
gaan met de bereidheid tot luisteren. Een andere 
politieke cultuur is dan ook de praktische 
vertaling van de proces-visie die het fundament 
vormt van De Nieuwe Partij. Die visie bestaat 
uit tenminste vier elementen, die de kaders 
vormen van het politieke denken:
1. een algemene visie op verandering
2. een visie op de rol van de overheid, incl. (2a) 
een visie op de verhouding van de overheid 
met het maatschappelijk middenveld
3. een visie op de rol van politieke partijen, en
4. een visie op het individu

1. een a lgem ene v is ie  op 
verandering:

Leven is veranderen. Het is daarom essentieel 
om verandering niet als een bedreiging te zien, 
maar als een uitdaging; als een nieuwe kans. En 
een kans zien in verandering lukt beter wanneer 
je erin slaagt om een positief perspectief te 
schetsen. Loslaten van oude vormen gaat veel 
gemakkelijker wanneer er zicht is op de nieuwe 
vormen die kunnen ontstaan, en wanneer het 
vertrouwen daarin groeit. Het is derhalve van 
groot belang dat er voor onze samenleving 
aansprekende beelden  kom en van het 
individuele en collectieve toekomstperspectief. 
De Nieuwe Partij is een platform voor dergelijke 
nieuwe beelden. Er w ordt gezocht naar 
realistische en aantrekkelijke alternatieven voor 
de bekende (doem)scenario's, en natuurlijk naar 
de wegen waarlangs deze zijn te bereiken. 
Wanneer dergelijke beelden zichtbaar worden, 
wordt automatisch de weg daarheen veel beter 
mogelijk.
In de tweede plaats is het voor het welslagen 
van verandering van wezenlijk belang om 
vooruit te kijken en te zoeken naar de gebieden 
die knelpunten kunnen zijn, en daardoor 
v e ran d erin g  kun n en  b lokkeren . Er is 
bijvoorbeeld berekend dat het voor het milieu
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nodig is dat Nederlanders zeker 50% minder 
vlees gaan eten in een tijdsbestek van ongeveer 
10 jaar. Het consumentengedrag neigt al in die 
richting, hetgeen dus voor het milieu (en de 
gezondheid) niet ongunstig is. Dat heeft 
natuurlijk wel consequenties voor de veeteelt, 
de verwerkende industrie en de slagers. 
Knelpunten wegnemen betekent in dat geval 
dat de overheid reeds nu, samen met de 
betrokken groepen, gaat werken aan een beleid 
van verandering binnen de betreffende 
sectoren, zodat deze groepen niet het onderspit 
delven in de ontwikkelingen (en moeten gaan 
vechten voor hun eigen belang), maar juist 
geholpen worden in een andere richting 
ontwikkelingskansen te vinden. Een dergelijk 
be leid  w erp t v ru ch ten  af o m dat het 
weerstanden voorkomt. Het vraagt echter om 
een visie vooruit, niet om het reageren op 
problemen achteraf. In de hedendaagse politiek 
is dat reeds een immense cultuuromslag.
In de derde plaats is er m.b.t. verandering het 
belangrijke gegeven dat binnen iedere groep of 
organisatie van mensen er globaal gesproken 
de 80-10-10 regel geldt. 10% van de mensen is 
en th o u sias t, neem t in itia tiev en  en is 
optimistisch, 10% is klagerig en chagrijnig, en 
de 80% daartussen laat zich leiden door de 10% 
die de m eeste  aan d ach t krijg t. Om 
veranderingen succesvol te laten verlopen is 
he t d u s  be langrijk  om de positieve  
ontwikkelingen en initiatieven zichtbaar te 
maken en te waarderen, zodat een grote groep 
mensen zich daarop richt en zich daaraan 
spiegelt. Ook in het zichtbaar maken van goede 
ontw ikkelingen en initiatieven in onze 
samenleving kan een politieke partij/de politiek 
een belangrijke rol spelen.

2. visie op de overheid:

De overheid dient te evolueren tot een 
(ambitieuze) begeleider van verandering. De 
overheid moet niet langer functioneren als een 
ouderwets en hiërarchisch apparaat, met een 
'top' die tot in detail plannen uitwerkt en 
probeert door te duwen tot aan de basis, maar 
als een coördinerend centrum dat ruimte schept 
voor de creativiteit en de initiatiefkracht van 
burgers. Een overheid  die zorgt voor
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stimulerende kaders, waardoor burgers worden 
aangesproken in hun verantwoordelijkheid, 
sociale instinct en positieve initiatiefkracht. Een 
overheid die voorwaarden schept voor de 
ontwikkelingen die noodzakelijk zijn. Een 
overheid die zorgt voor structuren die positieve 
en wenselijke ontwikkelingen bevorderen. 
Deze visie op de overheid is een enorme stap in 
het denken over de rol van de overheid. Van 
oudsher is de overheid het sturende orgaan dat 
richting wil geven aan de samenleving (i.p.v. 
dat zij ervan uitgaat dat burgers zelf die richting 
kunnen geven). Die richting wordt vooral 
gegeven door een overmaat aan centrale en 
gestapelde regelgeving, en een subsidiestelsel 
waarbij de overheid alle verantwoording naar 
zich toetrekt. Vervolgens probeert de overheid 
ons te overtuigen en te doordringen van het 
belang van de getroffen of te treffen 
maatregelen. Het idee van een -door de 
overheid- maakbare samenleving is, m.n. bij de 
PvdA en het CDA, nog volop aanwezig. Dat 
daarbij de pluriformiteit van de samenleving, 
de eigenheid en de verantwoordelijkheid van 
het individu, en alle aanwezige creativiteit niet 
wordt erkend, zorgt ervoor dat overheid en 
bevolking uit elkaar groeien, en de bevolking 
de overheid steeds meer als last ervaart, of er 
onverschillig tegenover staat.
We moeten daarom toe naar een 'omgekeerde 
democratie'. Zelf doen wat zelf kan. Er kan wel 
degelijk sprake zijn van een m aakbare 
samenleving, maar dan van een samenleving 
die gemaakt wordt door de daden en de 
creativiteit van het individu.
De overheid moet haar positie gebruiken om 
structuren zodanig om te vormen, dat het niet 
meer nodig is door stapels van regels de 
samenleving in een wenselijke richting te sturen. 
Zorg in de besluitvorming (de politiek) voor 
s tru c tu re n  w aarin  e igen  in b ren g  en 
verantwoordelijkheid gestimuleerd wordt, in 
de economie voor structuren die duurzam e 
productie oproepen, die de kunstmatige 
scheiding van werk en werkloosheid oplossen 
etc. Dan wordt het mogelijk voor de overheid 
om zich m inder gedetailleerd met van alles en 
nog wat te bemoeien. Tegelijk kan door een 
dergelijke aanpak het traditioneel fundamentele 
verschil tussen links en rechts worden opgelost.
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(2a) verhouding overheid - 
maatschappelijk middenveld
Nu de individuele burger steeds onverschilliger 
staat tegenover de overheid die op een 
traditionele wijze de samenleving probeert te 
sturen (tegen de individualiteit en pluriformiteit 
in), zoekt de overheid haar legitimatie door het 
maatschappelijk middenveld steeds verder te 
betrekken bij het politieke beleid. De overheid 
beschouwt de maatschappelijke organisaties 
als de representant van het individu. Dit is een 
verkeerde weg, (a) omdat de maatschappelijke 
organisaties ieder voor een deelbelang staan, 
en via een machtsstrijd zoveel mogelijk daarvan 
proberen te realiseren (groot is belangrijker 
dan goed). Een interview met Wim Kok deze 
zomer in Vrij Nederland was wat dat betreft 
onthutsend. Als leider van de FNV had hij 
nooit de verantwoordelijkheid gehad voor, c.q. 
het inzicht gehad in de reikwijdte van het 
financieringstekort, zo zei hij. Nu, als minister, 
was zijn denken sterk veranderd. Hij had nu 
ook een andere positie. Het interview laat eens 
te m eer zien d a t het m aatschappelijk  
middenveld geen verantwoordelijkheid hoeft 
te nemen voor het geheel, en steeds een eigen 
eenzijdige invalshoek benadrukt. Constructief 
overleg op basis van argum enten (ipv 
compromissen) is dan bijna per definitie 
onm ogelijk . (b) H et m aatsch ap p e lijk  
middenveld verwoordt nooit de pluriforme 
stem van het individu, maar de grootste gemene 
deler van haar achterban. Dit geeft per definitie 
een vervlakking en verenging van het beleid, 
dat daarom  meestal alleen nog maar de 
financiën betreft. Belangenvertegenwoordiging 
w ordt tot zelfbehoud. Dat houdt iedere 
vernieuwing tegen. Juist pluriformiteit, waarin 
ieder de mogelijkheid heeft om op een eigen 
wijze tot ontplooiing te komen, is van vitaal 
belang voor de samenleving. Maar het 
middenveld zoekt niet naar ruimte voor 
pluriformiteit, daar heb je waarschijnlijk zelfs 
geen m iddenveld voor nodig.
Veel Nederlanders zijn zo gewend aan deze 
bestaande manier van machtspolitiek, dat zij 
in d e rd a a d  den k en  d a t hun  
vertegenw oordigende organisaties groot 
moeten zijn, en zich wel eenzijdig moéten 
opstellen. Dit heeft een verlammende werking

op de beweeglijkheid van de samenleving.
De Nieuwe Partij wil daarom naar een volledig 
andere verhouding met het middenveld, waarin 
niet de macht van het getal telt, maar waarin 
het gaat om constructief overleg, om het 
inventariseren van problemen, om pluriforme 
beeldvorm ing en goede suggesties voor 
oplossingen. Het middenveld kan langs die 
weg een vitale bijdrage leveren aan het proces 
van m aatschappelijke vern ieuw ing  dat 
noodzakelijk is.
H et overleg  m et het m aatschappelijk  
middenveld kan echter nooit in de plaats komen 
van de verbinding tussen overheid en individu. 
Juist in de eigenheid van het individu, en het 
individueel welzijn, ligt de kracht en de potentie 
van de samenleving.

Rol voor politieke partijen:
Gezien de enorme uitdagingen voor de 
komende decennia is het essentieel dat politieke 
partijen en politici zich gaan bezinnen op hun 
eigen functioneren. Er is nauwelijks een 
Nederlander meer te vinden die zich herkent in 
het gehakketak en de vliegen-afvangerij in Den 
Haag. Altijd proberen een goed idee voor jezelf 
op te eisen, steeds weer verhullende taal 
gebruiken, voortdurend de andere partijen 
gebruiken als doelwit om jezelf te profileren. 
Politieke partijen moeten weer een dienstbare 
functie krijgen, in dienst staan van de 
sam enleving. M et e lkaar p roberen  de 
overgangsperiode van de komende decennia 
maximaal te overbruggen, niet door polarisatie, 
m aar door constructieve samenwerking.
Ook hier moeten we af van de macht van het 
getal, en overschakelen op de kracht van het 
argument. Partijen moeten nu kunstmatig groot 
blijven, en worden daardoor teveel een slaaf 
van de opiniecijfers. Ook daar werkt weer de 
wet van het grijze gemiddelde. Helaas.
De hele grootheidsgedachte wordt natuurlijk 
s te rk  in de h an d  g ew erk t d o o r ons 
meerderheidsmodel ('meer over minder'). Als 
je met veel bent krijg je je zin. Als je vooraf zorgt 
dat je met meer bent dan de helft, hoef je niet 
meer te luisteren naar de anderen. Terwijl het 
juist belangrijk is om dat 'andere' standpunt te 
horen en serieus te nem en. M aar het 
meerderheidsmodel nodigt niet uit tot een
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gesprek op basis van argumenten.
De Nieuwe Partij stelt daarom voor te gaan 
experimenteren met besluitvorming op basis 
van consent. Besluiten worden in dit model 
genomen wanneer geen van de betrokkenen 
beargumenteerd bezwaar heeft tegen het 
betreffende voorstel. Wanneer er bezwaren zijn 
dient het voorstel te worden verbeterd zodat 
de bezwaren zijn gen tegreerd. Creativiteit komt 
in de plaats van 'groot-zijn', luisteren in de 
plaats van de grote mond. Een vergadercultuur 
waarin individuele verantwoordelijkheid en 
onderlinge gelijkwaardigheid meer tellen dan 
partij-belang en fractie-discipline. Individuen 
behoeven niet meer ondergeschikt te zijn aan 
het partij-be lang . M isschien  kunnen  
afgebakende en elkaar bevechtende partijen 
wel worden opgeheven. Het doel is natuurlijk 
dat je politici krijgt die zich werkelijk inzetten 
voor het algemeen belang, die zich helemaal 
kunnen richten op optimaal bestuur en hun 
capaciteiten niet achter een partij behoeven te 
verbergen. Politici die niet, om te scoren, de eer 
naar zichzelf behoeven te trekken. 150 mensen 
die zich full-time kunnen inzetten om de beste 
ideeën uit de samenleving te verzamelen om 
deze vervolgens elkaar te laten bevruchten. 
Pas dan ontstaat weer de dynamiek die nodig is 
om alle stappen te zetten die de komende jaren 
gezet moeten worden.

Rol van het individu.
Mensen van nu zijn anders dan mensen van het 
begin van deze eeuw. Mensen zijn zelfstandiger 
en onafhankelijker gaan denken, en geven 
steeds meer sturing aan hun eigen leven. De 
structuren in onze samenleving lopen daar nog 
op achter, waardoor automatisch een kloof

tussen het individu en die structuur is ontstaan. 
Vernieuwing van de samenleving is niet te 
verwachten als een product van de oude 
structuur, maar juist vanuit de zelfstandigheid, 
het sociale gevoel en de creativiteit van het 
individu. Een samenleving beweegt zich voort 
op de ontwikkeling van haar burgers, op de 
energie, de vernieuwende ideeën en de 
initiatieven die gegenereerd worden door 
burgers. Een samenleving waarin de potentie 
van de mensen in die samenleving maximaal 
tot zijn recht komt, is per defintie een 
samenleving met perspectief. De maakbare 
samenleving bestaat, m aar dan aan de basis. 
Dat wil zeggen dat ieder mens zoveel mogelijk 
zijn eigen kracht ter beschikking moet hebben, 
dat we moeten zorgen dat in onze samenleving 
daarvoor de stimulansen maximaal zijn.
Dit betekent natuurlijk een heel ander denken 
dan we politiek gewend zijn. Het vermogen 
van de mens als uitgangspunt, in plaats van het 
onvermogen. Het individu als motor van 
ontwikkeling, in plaats van de overheid.

In de praktijk betekenen deze uitgangspunten 
een voortdurende uitdaging voor ons denken. 
Niet verschuilen achter traditie, partij of een 
ander, verantwoordelijk zijn, constructieve 
opstelling, weinig vanzelfsprekendheden. 
Binnen De Nieuwe Partij is dat op ieder gebied 
aandachtspunt en ontstaan daardoor telkens 
nieuwe invalshoeken. Talloze mensen (zowel 
vanu it de  oude partijen  als voorheen 
'partijlozen') zijn op die manier aan het wennen 
aan een nieuwe politieke cultuur, die aanspreekt 
en enthousiasmeert. In eerste instantie moet 
het ook dat nieuwe politieke gevoel zijn dat in 
de campagne moet worden overgedragen. Na 
mei '94 moet vervolgens datzelfde proces ook 
in en vanuit de Kamer gaan plaatsvinden. Een 
hele opgave, dat is duidelijk. Maar noodzakelijk 
en inspirerend, des te meer.

Bert Blasé is auteur, publicist en voorlichter in de 
gezondheidszorg. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 
in 1994 is hij lijsttrekker van De Nieuwe Partij.

nr .  3 9  - s e p t e m b e r  1 9 9 3 25 L i b e r t é  E g a l i t é  F r a t e r n i t é



Kiezen en gekozen worden
Passief kiesrecht vraagt om actieve kiezers

H.B.J. Schoemaker

„ J ~ M a c h t  i n  N e d e r l a n d

M acht laat zich op verschillende manieren omschrijven en kent afhankelijk  van de gekozen 
o m sch rijv in g  ook  v e rsch illen d e  b en ad e rin g en . In  h e t lich t van  de kom ende 
gem eenteraadsverkiezingen opteer ik voor een omschrijving die kan worden uitgedrukt in 
termen van "kiezen en gekozen worden".
Een tweede omschrijving w ordt mij m in of meer opgedrongen door de ervaringen. Dat is die 
van:"M acht bestendigt zichzelf!" M acht bij verkiezingen blijk t niet alleen een kwestie van het 
stemrecht.

Het gemeentebestuur
Eens in de vier jaar kiest elke gemeente voor 
zichzelf een nieuw gemeentebestuur. Eén van 
de uiterlijke vormen van ons democratisch 
bestel. Dankzij het actieve kiesrecht is de 
bevolking in staat om een oordeel te geven over 
het bestuur en haar gevoerde beleid in de 
afgelopen periode. Wanneer men daarover 
ontevreden is kan men via een stem op een 
andere kandidaat bijdragen aan een anders 
sam en g este ld  g em een teb estu u r. Een 
gemeentebestuur dat andere plannen voorstaat 
en bij knelpunten en problemen met andere 
oplossingen komt.
Steeds meer mensen denken echter dat het niet 
zoveel uitmaakt of ze door de kat of door de 
hond gebeten worden. Zij gaan niet meer 
stemmen, omdat er voor hen geen positief 
alternatief meer tussen zit. Wat m inder bekend 
is, is dat men ook een passief kiesrecht heeft en 
zichzelf dus verkiesbaar kan stellen voor het 
raadslidmaatschap. Wanneer onvrede met het 
gevoerde beleid van de afgelopen periode niet 
simpelweg door een stem op een andere partij 
duidelijk is te maken, is dat een positief en 
constructief alternatief.
Op deze wijze zijn in veel gemeenten lokale 
lijsten mee gaan doen aan verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Los van de bekende landelijke 
politieke partijen, die met een plaatselijke 
afdeling al meededen.

Beeldvorming
Omdat een lokale lijst zich alleen op de belangen 
van de eigen gemeente richt en los staat van 
provinciale en landelijke politiek, koos men 
vaak  een naam  m et ie ts van 
"Gemeentebelangen". Daarmee gaf men de 
politieke richting en de eigen beperking aan. 
Door anderen is dat vaak beschouwd als zwakte. 
Men verweet Gemeentebelangen het gebrek 
aan een ideologie, het gebrek aan contacten in 
Den Haag en de afwezigheid van serieuze 
kansen voor een politieke carrière.
Vooral wanneer de fracties van een lokale lijst 
tot één of twee raadsleden beperkt bleven, was 
het vrij makkelijk om hen belachelijk te maken 
of links te laten liggen. Beruchte voorbeelden 
als die van "H ad je me m aar" in de 
Amsterdamse gemeenteraad, riepen makkelijk 
het beeld op van de dorpsidioot die je niet 
serieus hoefde te nemen.
Definiëring
Het waren en zijn niet alleen de andere politici 
en journalisten die moeite hadden met een 
serieuze beeldvorming. Ook wetenschappelijk 
gezien had men moeite met het vinden van een 
praktisch hanteerbare omschrijving voor de 
raadsleden van lokale lijsten. De naam 
"Gemeentebelangen" kwam weliswaar vaak 
voor, maar er waren veel alternatieven die voor 
verwarring konden zorgen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
worstelde na elke gemeenteraadsverkiezing
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weer met dit probleem. Men wilde aantallen 
stemmen uit verschillende gemeenten bij elkaar 
op kunnen tellen om met totalen voor 
verschillende categorieën te komen. Samen met 
nog een aantal moeilijk in een landelijk vakje 
passende politieke partijen, werden de lokale 
lijsten in een restgroep gedumpt onder de titel 
"Overigen".
De opinieonderzoekers zaten met het probleem 
dat ze graag een vertaling wilden maken van 
de gemeenteraadsverkiezingen naar een fictieve 
zetelverdeling in de Tweede Kamer. Lokale 
lijsten doen daar per definitie niet aan mee. 
Hun aanwezigheid in de uitslag met grofweg 
15 % betekende voor deze voorspellers een 
flink stuk "vervuiling".
In de actuele discussie over het lokale karakter 
van de gemeenteraadsverkiezingen stuitte M. 
van Tilburg op hetzelfde probleem. Hij deelde 
de Fryske Nasjionale Partij bij de lokale lijsten 
in, omdat het een niet-landelijke groepering is. 
Bovendien zou het een sterk lokaal karakter 
hebben. In werkelijkheid is het een provinciale 
politieke partij met lokale afdelingen. 
Misschien moeten we gewoon af van de 
behoefte om een bepaalde eenheid te zien die er 
niet is. Elke plaatselijke politieke groepering 
heeft z 'n  eigen karakteristieken.

Positionering
Bovenstaande conclusie geldt zeker wanneer 
men probeert om lokale lijsten een plaats te 
geven op het politieke spectrum van linkse en 
rechtse partijen. Een plaatselijke politieke 
groepering blijkt in de ene gemeente een 
alternatief te zijn voor het ontbreken van D'66 
en Groen Links en dus links van de PvdA te 
staan. In een andere gemeente zal de lokale lijst 
eerder rechts genoemd worden. Daarbij gaan 
we gemakshalve even voorbij aan het probleem, 
dat veel aan de gemeenteraad voorgelegde 
besluiten zich slecht lenen voor een "links- 
rechts"-benadering. Het is zelfs zo dat over een 
zelfde onderwerp door een afdeling van een 
landelijke partij, in de ene gemeente totaal 
anders werd geoordeeld dan door een afdeling 
van diezelfde partij in een andere gemeente.

Een andere benadering om de positie van 
p laa tse lijke  p o litieke  g ro ep erin g en  te

verduidelijken, w ordt gevonden in hun 
ontstaansreden. In bijna alle gevallen is er 
voorafgaand aan de oprichting van een 
plaatselijke politieke groepering sprake geweest 
van onvrede. In verschillende variaties, maar 
in een voldoende om vang om de burgers uit de 
bevolking zover te krijgen, dat men meent zich 
met die gemeentepolitiek te moeten gaan 
bem oeien . Z over, d a t m ensen  zich 
aangesproken voelen om van hun passief 
kiesrecht gebruik te maken.
In die zin vormen zij een brug tussen de burger 
en bestuur. Vanuit de burger naar het bestuur 
toe. Prof. Derksen concludeerde in zijn 
onderzoek over bestuurskracht van kleine 
gemeenten dat:"Naarmate lokale lijsten sterker 
zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad de 
afstand tussen overheid en burger geringer 
lijkt."

Landelijke organisatie
Gestudeerde mensen schreven nog niet zolang 
geleden dat de lokale lijsten op hun retour 
waren. Er was sprake van "nationalisering van 
de gemeenteraadsverkiezingen". Daarmee 
bedoelden ze dat landelijke partijen in 
toenemende mate aan deze verkiezingen mee 
gingen doen en dat de stem van de kiezer in 
toenemende mate werd beïnvloed door de 
landelijke politiek en niet door het beleid van 
het gemeentebestuur van de afgelopen vier 
jaar.
Wanneer je zoiets maar vaak genoeg zegt en 
schrijft, o n d e r verm eld in g  van je 
"deskundigheid", gaan mensen het op den duur 
ook geloven. Ze gaan er vervolgens ook naar 
handelen. De landelijke politieke partijen en de 
media deden er in ieder geval hard aan mee. 
Zeker wanneer Tweede Kamer-verkiezingen 
in som m ige jaren  heel k o rt na de 
g em een te raad sv e rk iez in g en  w erden  
gehouden, was dit overduidelijk te merken. 
Het toppunt waren de affiches van het CDA 
met prem ier Lubbers boven het lokale 
lijstnummer. Alsof hij in alle gemeenten een 
gooi deed naar een raadszetel.

Een tijdlang hebben lokale lijsten dat ondergaan 
als een "Calimero-syndroom". Dat kleine 
kuikentje uit een kinderstrip, dat steevast
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riep:"Dat is niet eerlijk, want zij zijn groot en ik 
ben klein!" Vanaf 1986 is dat steeds verder 
afgenomen, doordat men een eigen landelijke 
organisatie op poten zette. Middels jaarlijkse 
congressen en een eigen tijdschriftje informeert 
men elkaar en helpt elkaar daardoor ook 
kwalitatief. Inmiddels zijn er 155 plaatselijke 
politieke groeperingen bij de Vereniging van 
Plaatselijke Politieke Groeperingen (V.P.P.G.) 
aangesloten.
Daarnaast werkt een groot aantal lokale lijsten 
sam en  in  p ro v in c iaa l v e rb an d  om 
vertegenwoordigers in de Provinciale Staten 
gekozen te krijgen. In Limburg (PNL), Noord- 
Brabant (BOF) en Drenthe (OPD) is dat ook 
gelukt.
Provinciale samenwerkingsverbanden en de 
V.P.P.G. praten samen met elkaar in wat wordt 
genoemd het Platform van Onafhankelijke 
Groeperingen (POG). Doelstelling daarbij is 
om gezamenlijk onrechtvaardigheden in ons 
democratisch stelsel aan de orde te stellen bij 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 
gesprek met de minister zijn onlangs de 
burgemeestersbenoemingen en de zendtijd 
voor politieke partijen aan de orde gesteld.

Bedreigend?
Plotseling stonden de lokale lijsten volop in de 
belangstelling van de landelijke media. Zowel 
kranten als radio en t.v. doken er bovenop. In 
met name de grotere steden werden namelijk 
ooklokale lijsten georganiseerd. Onder de naam 
van Stadspartij presenteerden zij zich in hun 
persberichten. Met name die in Rotterdam viel 
op. Niet alleen vanwege de omvang van de 
stad, m aar ook door het congres voor 
stadspartijen, dat zou handelen over deelname 
aan de Tweede Kamer-verkiezingen.
Voor de zittende landelijke politieke partijen 
zou het zeer bedreigend kunnen zijn, wanneer 
de lokale lijsten hun stemmenaanhang ook bij 
de landelijke verkiezingen zouden weten te 
bundelen. Vooralsnog is dat nog niet aan de 
orde. De kans dat de lokale motivatie voor een 
plaatselijke politieke groepering in de ene 
gemeente spoort met die in een andere 
gemeente, is zeer gering. De plaatselijke onvrede 
en gekozen werkwijze is niet voor niets 
plaatselijk. Het is opportunistisch om te denken

dat de kiezers als makke schapen zullen volgen. 
Het zou zelfs averechts kunnen werken, omdat 
men (verder) verw ijderd raakt van z'n 
oorsprong en de bijbehorende achterban.
De toenemende organisatiegraad en de toename 
van politieke activiteiten op provinciaal niveau 
en binnen de nieuwe regio's vormen echter wel 
in toenemende mate een bedreiging voor de 
macht van de landelijke politieke partijen.

M. van Tilburg constateerde in zijn proefschrift 
"Lokaal of nationaal?" een dalende deelname 
van  lokale lijsten  bij g em een te raad s
verkiezingen. Dit gold echter vooral voor de 
gemeenten in Limburg en Noord-Brabant. Daar 
liet het CDA de lokale politiek over aan 
geloofsgenoten met voornamelijk katholieke 
lokale lijsten. Omdat de PvdA in steeds meer 
van deze gemeenten met een afdeling kwam, 
voelde het CDA zich genoodzaakt de 
confessionele stemmen aan zich te binden. Een 
onbeantwoorde vraag blijft dan ook hoe lokaal 
deze katholieke lijsten waren, als ze zo makkelijk 
plaats maakten voor CDA-afdelingen. Je zou 
deze ontwikkeling ook als een probleem binnen 
de verzuiling kunnen beschouwen. Het 
relativeert in ieder geval de afnemende 
deelname van lokale lijsten die M. van Tilburg 
constateert.
Overigens is het verkiezingsjaar 1990, met een 
stijgende steun voor lokale lijsten, als een 
keerpunt te beschouwen.

II Wie wijst nieuwe bestuurders 
aan?
De tweede machtsbenadering doet een stap 
verder door in te gaan op de wijze waarop 
bestuurders aan hun positie worden geholpen. 
In de Nederlandse democratie gebeurt dat 
m id d e ls  verk iez ingen . D it lijk t een 
verworvenheid waar we ons geen zorgen meer 
over hoeven te maken. Er is echter volop reden 
tot ongerustheid. De landelijke politieke partijen 
hebben de allocatiefunctie voor bestuurders 
steviger dan ooit in handen. En zij staan niet te 
popelen om dit machtsinstrument weer uit 
handen te geven. Schijndiscussies over 
b estu u rlijk e  v e rn ieu w in g  en openlijk  
uitgesproken ongerustheid over de dalende 
opkomstpercentages bij verkiezingen zullen
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d a a r n ie ts aan  veranderen . De enige 
verandering is te verwachten van bewuste 
kiezers, die zich - buiten het aanbod van de 
landelijke partijen - actief gaan bezig houden 
met de aanbodzijde van bestuurskandidaten.

Eén van de belangrijkste kenmerken van onze 
democratie is die van kiezen en gekozen kunnen 
worden. Dit is een individueel grondrecht. Het 
individuele karakter ervan staat echter onder 
zware druk. Het gekozen worden heeft zich 
ontwikkeld tot een recht dat vooral wordt benut 
binnen de vesting van politieke groeperingen. 
Zij kunnen een naam boven een lijst laten 
registreren, zij stellen kandidatenlijsten samen 
en voeren verkiezingscampagnes. Het passief 
kiesrecht is daarmee in praktische zin van haar 
individuele karakter beroofd.
De bestuurlijke macht van het volk wordt 
beperkt tot een keuze uit het aanbod dat hen 
door politieke groeperingen wordt voorgelegd. 
Het actieve kiesrecht krijgt hierdoor dus ook 
z 'n  beperkingen. Het volk mag kiezen uit wat 
de bestuurders als nieuwe bestuurders willen 
accepteren.

De Kieswet
Dat de landelijke politieke groeperingen niet 
erg geneigd zijn om de allocatie functie van 
bestuurders weer terug te geven aan het volk, 
mag blijken uit de wijze waarop zij dat voor 
gemeentelijke bestuurders in de nieuwe 
Kieswet van 1989 hebben behandeld. Namens 
de Vereniging van Plaatselijke Politieke 
Groeperingen heb ik destijds een vijftal 
beperkingen van het passief kiesrecht in de 
wetsvoorstellen aangekaart. Allemaal zaken 
die in het voordeel werken van met name de 
grotere landelijke partijen. Een voorbeeld van 
hoe macht zichzelf bestendigt.

Voorkeursdrempel
Zo weigerde men om de voorkeursdrempel te 
verlagen van 50% naar 25%. Deze drempel 
geeft het aantal stem m en aan dat een 
(laaggeplaatste) kandidaat moet halen om 
zelfstandig een bestuurszetel te veroveren. Los 
van de stemmen op de totale lijst van zijn of 
haar partij. Het zou een aantasting betekend 
hebben van de volgorde op de kandidatenlijst

en daarmee van de macht van de partij die deze 
volgorde heeft vastgesteld. De kiezer zou 
daarentegen meer invloed hebben kunnen 
uitoefenen door middel van een gericht 
uitgebrachte stem op een bepaalde kandidaat. 
Het zou ook beter hebben gepast bij de 
toelichting van de staatssecretaris, die stelde 
dat de Kieswet uitgaat van het idee van 
kandidaatstelling door kiezers en niet door 
politieke groeperingen. De doorslaggevende 
reden voor het niet verlagen van deze drempel 
was zeer verrassend. Men vreesde dat de 
verlaging ook werkelijk effect zou hebben. Men 
vreesde de bewust uitgebrachte stem van de 
politiek betrokken burger. Dit was blijkbaar 
niet in het belang van de politieke partijen.

Gespreide verkiezingen
Ook wenste men geen maatregel waarbij de 
gemeenteraadsverkiezingen werden gespreid. 
Bedrijven met werknemers c.q. kiezers uit 
verschillende gemeenten of regio's zouden er 
dan meerdere dagen last van hebben. Aangezien 
de stembureaus van 's ochtends 08.00 uur tot 's 
avonds 19.00 uu r geopend zijn, is hier sprake 
van een gelegenheidsargument. Daarmee werd 
de se rieu ze  d iscu ssie  verm eden . Een 
onuitgesproken nadeel voor de landelijke 
partijen was, dat er geen nationale campagne is 
te o rg an ise ren  voor g esp re id e  
gemeenteraadsverkiezingen.

Kiesdrempel
PvdA-woord voerder in de Tweede Kamer, van 
Otterloo, probeerde een kiesdrempel voor de 
gemeenteraden ingevoerd te krijgen, welke 
gelijk was aan de kiesdeler. Kleine partijen die 
net niet voldoende stemmen voor een zetel 
hadden gekregen, zouden daardoor buiten de 
boot vallen. Grotere partijen zouden deze dan 
als restzetels onderling verdelen.
Onder druk van de publieke opinie trok de 
PvdA dit voorstel weer in. Maar in de Kieswet 
is blijven staan, dat in gemeenten met minder 
dan 19 raadszetels een kiesdrempel van 75 % 
van de kiesdeler moet worden gehanteerd. In 
deze gemeenten geldt voor de verdeling van 
restzetels de regel van: "Welke partij heeft het 
grootste overschot, nadat alle volledig behaalde 
zetels zijn toegewezen?" Deze regel werkt in de
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praktijk in het voordeel van de kleine partijen, 
die op deze manier toch een zetel in de wacht 
slepen. Door te stellen dat men minstens 75 % 
van de kiesdeler moet halen om met de 
re s tze te lv erd e lin g  te m ogen m eedoen, 
benadeelt men dus de kleine partijen. Aan de 
stem van de kiezer w ordt op deze wijze een 
wegingsfactor gekoppeld. Een groep van 75 % 
v an  de k ie sd e le r k rijg t zo geen 
vertegenw oordiger in de raad, terwijl - 
theoretisch - een groep van 101% van de 
kiesdeler het recht kan krijgen op een dubbele 
vertegenwoordiging.
In gemeenten met 19 of meer raadszetels geldt 
de regel van de hoogste gemiddelden. Deze 
werkt in de praktijk in het voordeel van de 
grotere fracties. Ten aanzien van dit voordeel 
zijn geen beperkingen voorgesteld.

Registratie
Politieke groeperingen worden gedwongen om 
een v eren ig in g  m et vo lled ige  
rechtsbevoegdheid te worden. Alleen dan 
zouden ze een naamsaanduiding boven hun 
kandidatenlijst m ogen laten registreren. 
Aangezien de naam als campagnemiddel - lees 
reclame - onmisbaar is, is er sprake van een 
dwingende voorwaarde. Deze maatregel was 
d irec t van  k rach t voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1990. Dat 
hiermee een overval op veel lokale lijsten werd 
gepleegd werd niet ontkend. Op aandrang van 
en in samenwerking met onze vereniging heeft 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken alle bij 
ons bekende plaatselijke politieke groeperingen 
geïnformeerd over deze wijziging. Bovendien 
is een aantal groeperingen door ons geholpen 
met standaard-statuten e.d. Achteraf zijn wij 
toch geconfronteerd met de gevolgen van de 
overhaaste invoering van deze verplichting. 
Mensen die in 1994 mee gaan doen met de 
verkiezingen bellen ons voor informatie en 
ondersteuning. Vaak blijkt dan dat men al in 
1990 van plan was om mee te doen. Maar 
vanwege de tijdsdruk zag men er toen van af.

Kosten
Deelname aan de verkiezingen werd voor 
nieuwe plaatselijke politieke groeperingen een 
duur recht. Een waarborg van f 250,- voor

registratie van de partij, een waarborg van f 
500,- bij indiening van de kandidatenlijst, 
notarieel vastgelegde statuten voor ongeveer f 
500,- en inschrijving in het verenigingsregister 
bij de Kamer van Koophandel voor f 60,-. Ruim 
f1300,- d ie  m en n ie t voor de 
v e rk iez in g scam p ag n e  kan  gebru iken . 
Nieuwkomers worden zo niet gestimuleerd 
om gebruik te maken van hun passief kiesrecht.

Kweekvijvers
De macht om nieuwe bestuurders aan te wijzen 
kan voor de politieke groeperingen pas 
functioneren wanneer men de beschikking heeft 
over goede kandidaten. Voor het vinden van 
mensen voor bestuursfuncties hebben de 
grotere partijen twee soorten kweekvijvers. 
Geregeld is er sprake van doorstroming van 
een lager naar een hoger bestuurlijk niveau. 
Gemeenteraden zijn bij uitstek geschikt om je 
in het bestuurlijk  w erk te bekw am en. 
Wethouders van grotere gemeenten stromen 
door naar de Provincie of de Tweede Kamer. 
Jongerenorganisaties met een politieke kleur, 
zoals de JOVD, leveren hun veelbelovende 
leden uit aan hun grote broer. Alleen jongeren 
die al in politiek geïnteresseerd zijn zullen zo 
bereikt worden. Door niet zelfstandig gebruik 
te maken van het passief kiesrecht maakt men 
geen aanspraak op een deel van de politieke 
macht. Zij zal dus ook niet in staat zijn om een 
brug te slaan tussen jongeren en de politiek, 
zoals de lokale partijen dat voor hun doelgroep 
wel doen.

H.B.J. Schoemaker is secretaris van de Vereniging 
voor Plaatselijke Politieke Groeperingen, de VPPG
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ZO GEWONNEN, ZO GERONNEN
Koen Petersen

“Een politicus heeft dit gemeen met een vlieg, 
dat men beiden kan afmaken met een krant.”

(VVD-fractievoorzitter F. Bolkestein)

Op 6 augustus 1974 spreekt de Amerikaanse president Richard Nixon voor de zevenendertigste 
maal vanuit de Oval Office zijn volk toe. Hij meldt dat hij de volgende dag zal aftreden. Samen 
met de helicopter die opstijgt vanuit de tuinen van het Witte Huis vormt deze toespraak de 
dramatische ontknoping van een politiek schandaal dat Amerika bij na twee j aar in de ban heef t 
gehouden. Na een inbraak in de burelen van de Democratische Partij is tijdens een steeds 
grootschaliger wordend onderzoek betrokkenheid aan het licht gekomen van medewerkers 
van Nixons Republikeinse Partij. Deze inbraak vindt plaats in de zomer van 1972, hoogseizoen 
in het Amerikaanse verkiezingsproces. Niet zozeer het officiële politie-onderzoek naar deze 
inbraak maar de onthullingen van Carl Bernstein en Bob Woodward, twee volhardende 
journalisten van The Washington Post, breien het Witte Huis en de inbraak aan elkaar.

Zogenaamde deskundigen zien hierin opnieuw 
de macht van de media in het Amerikaanse 
politieke proces bevestigd. Overigens niet voor 
het eerst. Veertien jaar eerder, tijdens de 
presidentsverkiezingen van 1960, heet Nixon 
ook al slachtoffer te zijn van de meedogenloze 
televisie. In een televisiedebat moet hij het 
afleggen tegen de Democraat John Kennedy. 
Waar Kennedy met opgeheven hoofd en vol 
energie zijn plannen voor een beter Amerika 
ontvouwt, vertoont Nixon de gevolgen van een 
kortstondig ziektebed: hij is vermoeid en 
vermagerd. Daarnaast loopt - als gevolg van de 
studio-hitte - zijn "Lazy-Shave" (poeder dat 
zijn zware baardgroei moet camoufleren) in 
straaltjes van zijn gezicht. "The medium is the 
message", zo lijkt het. Want de radioluisteraars 
(inclusief nota bene Kennedy's "running-mate" 
Lyndon Johnson) wijzen - in tegenstelling tot 
de televisiekijkers - Nixon aan als winnaar van 
het debat.

Met drie verkiezingen binnen een periode van 
slechts vier maanden in het vooruitzicht, is het 
interessant eens een spreekwoordelijk blik te 
werpen op de macht van de televisie tijdens

verkiezingscampagnes. Verkiezingsactiviteiten 
van de grote politieke partijen worden 
tegenwoordig - ook in Nederland - niet meer 
gecoördineerd door goedwillende amateurs. 
Campagnes in Nederland zijn Big Business 
geworden. Professionele campagneteams, 
doelgroepen- en marktonderzoek, reclame en 
marketing zijn de orde van de dag. De 
massamedia zijn een essentiële schakel tussen 
kiezer en kandidaat. Met een interview in een 
grote krant of een uitgebreid gesprek op de 
radio kunnen meer potentiële kiezers worden 
bereikt dan met stapels posters en folders. Het 
belangrijkste medium is de televisie, het 
massamedium bij uitstek. Het is in tijden van 
list en bedrog vooral een betrouwbaar medium. 
Je ziet immers met eigen ogen dat een 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Nogal wat 
televisiekijkers verliezen hiermee een stuk 
context uit het oog. Bijvoorbeeld dat het de 
televisie is die bepaalt wat op een zeker ogenblik 
belangrijk is, en wat niet. Als - uiteraard in een 
hypothetisch voorbeeld - de voorzitter van de 
Partij van de Arbeid zegt dat na de komende 
Tw eede K am erverk iez ingen  de 
fractievoorzitter in het parlement op zoek mag
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gaan naar een andere baan, dan is dat "headline 
news". De rest van de wereld lijkt heel even stil 
te staan. Vooral vanwege het bereik en de directe 
w ijze w aaro p  de k iezer kan w orden  
aangesproken staat voor de politieke partijen 
in campagnetijd de televisie als medium 
bovenaan de lijst. De geloofwaardigheid van 
de televisie-verslaggeving wordt nog eens extra 
in de hand gewerkt als de berichtgeving niet 
door een "gekleurde" omroep zoals de VARA 
of de KRO, m aar door een "neutrale" bron 
zoals het NOS-journaal wordt verzorgd.

W anneer de ro l van  de te lev isie  in 
verkiezingscampagnes ter sprake komt, wordt 
voor je het weet al snel van "Amerikanisering" 
van de Nederlandse politiek gesproken. Baseert 
in Nederland zo'n 78% van de kiezers zich op 
televisiebeelden om tot een keuze te komen 
tijdens verkiezingen? Kan in Nederland een 
kandidaat gekozen worden zonder dat hij of zij 
de te lev isies tu d io 's  verlaat? V oorlopig 
waarschijnlijk niet. Ons kiesstelsel leent zich 
niet voor dit soort praktijken. Zolang in 
Nederland het huidige systeem van evenredige 
vertegenwoordiging en kieslijsten en veel 
serieuze politieke partijen wordt gehandhaafd, 
wordt weliswaar de persoon van de lijsttrekker 
belangrijk maar blijven tegelijkertijd de overige 
kandidaten ver bij de televisiecamera's vandaan 
verwijderd. Toch lijkt het er in bepaalde gevallen 
op dat beeldvorming de belangrijkste drijfveer 
is om een bepaalde lijsttrekker te steunen. In 
1981 bijvoorbeeld boekte D66 onder leiding 
van de charismatische Jan Terlouw een grote 
verkiezingsoverwinning. De journalist Paul van 
Engen besch reef in zijn boekje "De 
onweerstaanbare opkomst van Jan Terlouw" 
hoe D66 - en in het bijzonder campagneleider 
E rnst B akker - de d rie  b e lan g rijk ste  
succesfac to ren  - "b ee ld v o rm in g " , 
"beeldvorming" en "beeldvorming" - zeer 
bewust cultiveerde. Bijvoorbeeld bij het plannen 
van een boottochtje bij de Markerwaard:

"In principe wil ik mee," zei Terlouw. "zoiets 
levert mooie televisiebeelden op."
"Ja," zei Bakker.
"De hele  v isuele  pers  m oet w orden  
uitgenodigd," zei Terlouw. "Ik wil er camera's

zien."
Bakker gaf een campagnemedewerker de 
opdracht daarvoor te zorgen. Hij zei: "Zo'n 
tocht is typisch iets voor het Journaal op de 
zaterdagavond." Hij zag het al helemaal voor 
zich.

Maar zo gewonnen, zo geronnen. Precies één 
jaar na de verkiezingsoverwinning kwam de 
electorale klap alsnog. Onder diezelfde T erlouw 
leed D66 haar grootste verkiezingsnederlaag: 
van zeventien terug naar niet meer dan zes 
Kamerzetels. Een zelfde ervaring maakte W D - 
fractievoorzitter Ed Nijpels mee. In 1982 hielp 
hij de VVD aan een recordaantal Tweede 
Kamerzetels, zesendertig. Van de glans van 
1982 was tijdens de campagne van 1986 echter 
niet veel meer over dan een doffe plek. De W D  
kelderde dat jaar terug naar zevenentwintig 
zetels. De beeldvorming rond de lijsttrekker 
speelt ongetwijfeld een belangrijke rol. Maar - 
zo blijkt uit de voorbeelden van Terlouw en 
Nijpels - alleen een ideale schoonzoon zijn blijkt 
niet genoeg te zijn geweest.

Onlangs meldde NRC Handelsblad dat de 
roddelpers in toenemende mate belangstelling 
krijgt voor de Haagse politiek. Vooralsnog 
worden de spectaculaire verhalen uit diebladen 
niet al te serieus genomen. De "snoepreisjes" 
van Joop den Uyl en de "geheime kinderschare" 
van Hans van Mierlo hebben niet tot hun 
politieke ondergang geleid. Mogelijke effecten 
van dergelijke berichtgeving in opiniepeilingen 
zijn kortstondig van aard. Ook in de Verenigde 
Staten lijken soortgelijke onthullingen hun 
politieke kracht te verliezen. Berichten dat de 
Amerikaanse presidentskandidaat Bill Clinton 
een buitenechtelijke affaire gehad zou hebben, 
h ie ld en  hem  n ie t van  de 
verkiezingsoverwinning af, terwijl acht jaar 
eerder senator Gary Hart de strijd na soortgelijke 
geruchten mocht staken. Niet zozeer de 
berichten, alswel de manier waarop de politicus 
daarmee omgaat zijn in politiek opzicht 
relevant. Daar kent de Nederlandse politiek 
inmiddels ook een paar aardige voorbeelden 
van. Waar CDA-fractieleider Willem Aantjes 
en staatssecretaris Albert-Jan Evenhuis na 
affaires het veld hebben moeten ruimen, bleek
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minister-president Lubbers in staat een aantal 
politiek onzuivere handelingen te kunnen 
overleven, door ze net op tijd in perspectief te 
plaatsen.

Bij de macht van de media, en het bijzonder die 
van de televisie, in Nederland kunnen de nodige 
kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste is 
één van de weinige zegeningen van ons 
v e rzu ild e  om roepbeste l m et po litiek  
verschillend gekleurde omroeporganisaties dat 
de politieke inhoud van de programma's veel 
m inder eenvormig is dan in landen met één 
dominante staatsomroep. De inhoud van het 
totale aanbod is dus allerminst eenduidig. Op 
de tweede plaats zijn de selectiemogelijkheden 
voor de televisiekijker een stuk groter 
geworden. Was hij vroeger min of meer 
verplicht te kijken naar wat er op dat ogenblik 
toevallig werd uitgezonden, nu kan hij of zij bij 
o n in te rre ssan te  p ro g ram m a 's  snel 
doorschakelen naar een spannende film of 
voetbalwedstrijd. Ten derde is het de vraag of 
de berichten die op de kijker afkomen wel in 
alle gevallen  beg rep en  w orden . U it 
verschillende m edia-onderzoeken  kom t 
regelm atig naar voren dat bijvoorbeeld 
actualiteitenprogramma's voor veel mensen te 
ingewikkeld zijn. Daar tegenover staat dat met 
het stijgende opleid ingsniveau  van de 
bevolking de eenzijdige invloedsmogelijkheden 
van de media aan het afnemen zijn. De kritische

en redelijk geïnformeerde kijker zal redelijk 
snel geneigd zijn opvallende berichten toch 
nog eens tegen het licht te houden, alvorens 
daarover een eindoordeel uit te spreken.

In campagnetijd blijken kiezers meer open te 
staan voor berichtgeving die hun reeds 
gevormde oordeel alleen m aar bevestigt. 
Weinigen zijn bereid naar aanleiding van 
televisieprogram m a's hun stem gedrag te 
veranderen. Maar met een toenemend aantal 
zwevende kiezers lijkt dit verschijnsel steeds 
m inder opgeld te doen. De rol van de media, en 
in het bijzonder van de televisie, ligt daar waar 
de politiek tekort schiet. Bijvoorbeeld in de 
profilering. De poppetjes worden belangrijker 
als de programma's niet meer van elkaar 
verschillen. W ant de k iezer m oet zijn 
duidelijkheid toch ergens vandaan halen. 
Daarom is het juist de opdracht voor de politiek 
om voor helderheid te zorgen. Met een 
duidelijke profilering ten opzichte van de 
concurrent, met klare taal en ferme uitspraken. 
Want slechts door zelfstandig te profileren kan 
de media het gras voor de voeten worden 
weggemaaid. Politiek behoort uiteindelijk te 
worden bedreven door mensen die daarvoor 
aan de kiezer verantwoording moeten afleggen.

Koen Petersen is voorzitter van de politieke Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie, de JOVD.
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REDACTIONEEL
Als alle burgers gelijke kansen zouden hebben om welke positie dan ook 
in de maatschappij te verwerven en geen extra hindernissen opgeworpen 
zagen op grond van de groep waar zij toe gerekend (kunnen) worden, zou 
een LEF over emancipatie niet nodig zijn.

In uw  handen heeft u een LEF over emancipatie, waarmee gelijk de stelling 
is betrokken dat er in Nederland, als het gaat om de gelijkwaardigheid van 
burgers, nog veel mis is. Juist voor liberalen is er dan ook nog veel te doen.

Hoewel ookliberalen een ontwikkeling op emancipatoir gebied niet ontzegd 
kan worden, is er in het hedendaags liberalisme sprake van beginselen die 
gelijke kansen voor iedereen garanderen. Maar theorie is nog lang niet 
altijd praktijk.

Ook de liberale VVD heeft te kampen met het gegeven dat het aantal 
vrouw en en allochtonen op strategische posities, zowel partij- 
organisatorisch als politiek-vertegenwoordigend, achter blijft bij wat 
wenselijk is.
Zelfs bij de luis in de pels van het liberalisme, de JOVD, bleek behoefte te 
bestaan naar een onderzoek naar de positie van vrouwen in de organisatie.

Deze LEF is gevuld met bijdragen die gaan over emancipatiebeleid. Daarbij 
heeft LEF zich niet beperkt tot de vrouwenemancipatie, maar is zij veel 
verder gegaan. Zo wordt ook de emancipatie van allochtonen belicht 
evenals de emancipatie van ernstig zieken, in het bijzonder mensen die met 
het HlV-virus besmet zijn.
Daarnaast is een aantal artikelen opgenomen waarin meer abstract ingegaan 
wordt op emancipatie.

Zo is een artikel opgenomen over de positieve actie. Geen kip-ei discussie, 
maar een degelijke beschouwing over de voor en tegens van positieve actie. 
Verder in deze LEF een artikel waarin de tolerantie van de samenleving 
centraal staat. Als we om ons heen kijken blijkt dit geen overbodig artikel.

Veel mensen hebben een negatieve associatie bij het begrip emancipatie. 
Na lezing van deze LEF blijkt dat zij ongelijk hebben. Emancipatie verdient 
aandacht. Deze LEF draagt daar aan bij.

Frank van Dalen 
Hoofdredacteur
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DE INBURGERING VAN MIGRANTEN

mr. J.G.C. Wiebenga

In juni 1992 verscheen tussen de eindeloze reeks publikaties over minderheden een boekje 
getiteld: "We moeten het zelf doen". Daarin wordt een discussie tussen Marokkanen over het 
leven in Nederland weergegeven. Ik denk, dat deze mensen heel goed begrepen hebben waar 
het minderhedenbeleid om draait. Deze titel is daarom goed bruikbaar als motto voor deze 
bijdrage.

Ter inleiding moet mij het volgende van het 
hart: ook dit terrein zit vol met vaktaal. Ik pleit 
ervoor dat door de deelnemers aan het 
minderhedendebat gebruik wordt gemaakt van 
begrijpelijke woorden. Dat kan wellicht door 
de hiernavolgende woorden op de aangegeven 
wijze te vervangen.
* integratie: inburgering of inpassing
* assimilatie: (gedwongen) aanpassing
* segregatie: apartheid
* emancipatie: ontplooiing (leidend tot 
zelfredzaamheid)
* identiteit: eigenheid.
Deze termen worden hieronder zonodig 
uitgewerkt. Overigens geef ik de voorkeur aan 
de term migrantenbeleid. Minderhedenbeleid 
du id t teveel op een groepsbenadering. 
Migrantenbeleid duidt op een meer individuele 
benadering.
In deze bijdrage wordt het migrantenbeleid 
benaderd vanuit het liberale gedachtengoed.

AANPASSING OF INPASSING?
Bij het zoeken naar een liberale benadering van 
het migrantenbeleid is het dienstig het oog te 
richten op de beginselverklaring van de VVD. 
Deze bevat onder andere d e volgende a rtikelen:

Artikel 2: De mens.
"Elke mens is een unieke persoonlijkheid, die 
daarom de mogelijkheid moet hebben zich... te 
ontplooien naar eigen aard , aanleg en 
levensovertuiging. Aangezien hij leeft in een 
gemeenschap van gelijkwaardige medeburgers, 
moet hij de bereidheid hebben andere te nemen 
zoals zij zijn..."

Artikel 3: De samenleving.
"Een veelvormige samenleving, die bovenal 
gekenmerkt behoort te zijn door naastenliefde 
en erkenning van de menselijke waardigheid, 
b ied t de beste  voo rw aard en  voor de 
verwezenlijking van dit liberale mensbeeld."

Dit leidt mij tot de stelling dat wij moeten 
streven naar inburgering van de migranten 
met behoud van eigenheid. De veelvormige 
samenleving, die liberalen van oudsher 
voorstaan, biedt naar de migranten ook een 
uitstekend verhaal: laat honderd bloemen 
bloeien. Wij allen passen in dit beeld van de 
veelvormige samenleving: ook de geboren 
Nederlanders vormen immers een samenstel 
van minderheden: religieus, politiek, regionaal, 
enzovoort.
Ik onderscheid inburgeren: je plaats vinden in 
de samenleving (het publieke functioneren), 
naast eigenheid: je afkomst, je gewoonten, je 
religie en dergelijke (je private functioneren). 
Die e igenheid  m oet de overheid niet 
"bevorderen", die eigenheid is er. De overheid 
mag haar anderzijds niet onderdrukken: naar 
liberale overtuiging is er niet alleen een 
bovengrens aan het overheidsoptreden, maar 
ook een ondergrens. Namelijk daar waar het 
privaat domein begint. Dit onderscheid kan 
worden toegelicht aan de hand van het volgende 
voorbeeld: voor inburgeren is het leren van 
Nederlands vereist (publiek domein). De 
moedertaal kan men uiteraard zo men wil thuis 
en in het Godshuis spreken (privaat domein). 
Onderwijs in de moedertaal zou dan niet binnen 
schoolverband moeten plaatsvinden, maar
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daarbuiten.
Op grond van deze wijze van benaderen zien 
liberalen in mijn ogen migranten als gewone 
mensen, niet als zielepoten. Dat laatste leidt tot 
ongewenste stigmatisering.

RECHTEN EN PLICHTEN
Als migranten gewone mensen zijn, dan hoort 
te gelden: "gelijke rechten, gelijke plichten". 
Dat betekent ten eerste: geen positieve 
discriminatie (voortrekken). Bijvoorbeeld de 
quotering van arbeidsplaatsen (het reserveren 
van een percentage banen voor migranten) is 
daarm ee  in strijd  en dus p rincip iee l 
verw erpelijk . Q u o te rin g  le id t tot 
kwaliteitsverlies bij de bedrijven, is moeilijk te 
handhaven, veroorzaakt naijver bij andere 
groepen werknemers. Sterker nog, het lost de 
oorzaken van de grote werkloosheid onder 
migranten niet op. Terzijde teken ik hierbij aan 
dat een Wet bevordering arbeidskansen 
daarentegen uitgaat van een geheel andere 
benadering: zij verplicht bedrijven slechts tot 
rapportage. Van harde overheidsdwang is geen 
sprake.
Gelijke rechten, gelijke plichten betekent 
vervolgens dat eenieder, al of niet migrant, zich 
houde aan de Nederlandse rechtsorde. Dat 
betekent bijvoorbeeld geen veelwijverij (strijd 
m et he t ge lijkheidsbeg insel) en geen 
v rouw enbesn ijden is. A nderzijds is de 
rechtsorde niet statisch, maar dynamisch. Zij 
kan aangepast worden als het algemeen belang 
daarvan geen schade lijdt. Daarom kunnen 
ritu ee l s lach ten  en lijk v erb ran d in g  
tegenwoordig wel. Hoe de rechtsorde luidt 
blijft uiteindelijk een politieke afweging. Deze 
zal niet altijd rationeel zijn. Maar onbetwistbaar 
is dat eenieder zich er aan dient te houden. 
Gelijke rechten, gelijke plichten betekent ook, 
zeker vanuit liberale benadering, het bestrijden 
van discriminatie. Discriminatie is in strijd met 
de waardigheid van de mens. Juist op dit terrein 
ligt er een waterscheiding tussen bijna alle 
politieke partijen in Nederland aan de ene kant, 
en de kleine extreem-rechtse groeperingen aan 
de andere kant. Het presenteren van te simpele 
oplossingen, het trachten bevolkingsgroepen 
te scheiden in bokken en schapen, is verderf el ijk. 
Daar willen liberalen niets mee te maken

hebben.

M IG RANTENBELEID  EN DE 
POLITIEK
Moet migrantenbeleid wel of niet onderwerp 
van politieke discussie zijn? Op dit gevoelige 
terrein is stuntwerk ongewenst. Maar ik denk 
dat een serieus ideologisch debat onvermijdelijk 
is. De verschillen in aanpak tussen de politieke 
stromingen zijn namelijk fundamenteel, of we 
dat nu leuk vinden of niet. Om dat te 
verduidelijken het volgende - natuurlijk de 
werkelijkheid te kort doende - schema.

Socialisme: zorgmodel - ontplooiing onder de 
hoede van de overheid (van bovenaf geleide 
emancipatie).
Christen-democratie: verzuiling - ontplooiing in 
eigen kring/groepsgewijs oftewel een op 
vrijwillige basis gescheiden ontwikkeling. 
Liberalisme: zelfredzaamheid - ontplooiing 
vooral door de mensen zelf/van onderaf per 
individu; "we moeten het zelf doen".

Voorbeeld: de Islamitische scholen. Het CDA is 
daarvoor. De W D  erkent dat het grondwettelijk 
mag (schoolstrijd!) maar acht het voor de goede 
inburgering van de kinderen ongewenst.
Zo'n ideologisch debat komt er niet, het is er 
dus al. We moeten daar niet bang voor zijn, 
mits het fair en met open vizier gevoerd wordt. 
Politici moeten keuzes maken, leiding geven 
en helderheid verschaffen. Daar heeft de 
bevolking recht op. Het is treurig dat ca. 50% 
van de bevolking niet weet welke aanpak van 
het minderhedenbeleid de politieke partijen 
hebben (enquête Algemeen Dagblad 30 mei 
1992). Het lucht op om te weten wie waar staat. 
Uiteraard vergt het schema nuancering. Zo 
past ook in een liberale benadering een rol voor 
de overheid. De overheid moet de migranten 
niet doodknuffelen, wel kansen op ontplooiing 
bieden. Bijvoorbeeld een goed opvangstelsel 
voor nieuwkomers die niet leerplichtig zijn (ca. 
15.000 per jaar). Zij komen nu kansloos in het 
vangnet van uitkeringen terecht. Al in 1989 
was dit een van de belangrijkste voorstellen 
van de Wetenschappelijke Raad voor het 
R egeringsbeleid  in zijn ra p p o rt 
Allochtonenbeleid. Het is onbegrijpelijk en
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laakbaar dat het kabinet hiervoor tot nu toe 
nauwelijks geld heeft uitgetrokken. Daardoor 
zijn enkele kostbare jaren verloren gegaan.

POLITIEK VERSUS CULTUUR
Hier doet zich het verschil voor tussen 
cultuurabsolutism e en cultuurrelativisme. 
Oftewel: is er in moreel/ideologisch opzicht 
een rangorde tussen culturen (waarbij de 
westerse waarden hoger staan dan die van 
andere culturen) of zijn alle culturen van gelijke 
waarde? Enige bescheidenheid is nooit weg. 
Naast superieure waarden als democratie en 
mensenrechten heeft de westerse cultuur ook 
zaken voortgebracht als wereldoorlogen, de 
a toom bom , het ko lon ia lism e en 
milieuaantasting. De Chinezen beschouwen 
van oudsher de westerlingen als barbaren. Heeft 
het zin ook het omgekeerde te doen?
Het is mijn opvatting dat de tegenstelling tussen 
liberalisme en Islam een onjuiste is. Het zijn 
appels en peren. Je kunt culturen/religies met 
elkaar vergelijken: C h ris ten d o m /Is lam / 
animisme/Boeddhisme enzovoort. Je kunt 
politieke stelsels met elkaar vergelijken: 
liberalism e/socialism e en dergelijke of 
democratie/dictatuur/m oesjawara enzovoort. 
Maar het is niet verhelderend een politiek stelsel 
af te zetten tegen een religie. De werkelijke 
tegenstelling is die van liberalisme versus 
fu n d a m e n ta lism e /o rth o d o x ie /d ic ta tu u r . 
O ftew el: gew etensv rijhe id  versus
gewetensdwang. Islamitische staten zijn deels 
orthodox theocratisch (Iran), maar evenzo deels 
seculier (Turkije). Ook in het Westen zijn 
vorm en van fund am en ta lism e  naast 
v rijz inn ighe id . Zoals b ijvoorbeeld  de 
zo n d ag sslu itin g  van het zw em bad  te 
Bunschoten. Kortom: politiek en religie/cultuur 
hoeven niet te botsen. Wat bestreden moet 
worden is niet de religie of een religie, maar 
dwang en fundamentalisme, waar het ook 
voorkomt. Ook in onze eigen samenleving.

IMMIGRATIE
Moet immigratie betrokken worden bij hetdebat 
over het migrantenbeleid? Het betreft hier 
misschien wel het laatste taboe. Mijn antwoord 
is: ja, natuurlijk. Als voorbeeld moge hiertoe 
dienen het SER-plan om de werkgelegenheid

van migranten met 60.000 banen in vier jaar te 
vergroten. De factor immigratiebeleid is daarbij 
genegeerd. De immigratie van arbeidskrachten 
bedraagt namelijk eveneens ca. 60.000 in vier 
jaar. Ergo: dit plan leidt tot vermindering van 
de werkloosheid onder migranten met nul! Dit 
is d u s  onrealistisch en zal le iden tot 
teleurstelling.
In januari 1992 pleitte de VVD-Tweede 
K am erfractie  in een tien  p u n ten -p lan  
Immigratiebeleid, voor een samenstel van 
maatregelen op dit terrein. Daarin werden 
zaken aan de orde gesteld als het wegnemen 
van de oorzaken van migratie, Europese 
harmonisatie van het toelatingsbeleid, de 
bestrijding van schijnhuwelijken, het tegengaan 
van illegale arbeid, het opzetten van een 
opvangstelsel voor nieuwkomers en bestrijding 
van discriminatie. Het is verstandig als de 
politiek ook hier haar verantwoordelijkheid 
niet ontloopt. Zij moet dit onderwerp niet 
overlaten aan de borreltafelgesprekken.

SLOT
Bij het nadenken over de uitgangspunten van 
het migrantenbeleid moeten nadrukkelijk de 
uitvoering en organisatie ervan betrokken 
worden. Een en ander valt buiten het bestek 
van deze bijdrage. Wel kan worden aangegeven, 
dat daarbij elementen een rol spelen als 
d ecen tra lisa tie , re g is tra tie , het 
adviesradenstelsel en dergelijke. Er ligt 
bijvoorbeeld een absurd voorstel van het kabinet 
om acht ad v ie s rad en  m et acht 
minderhedenkoepelorganisaties in het leven te 
roepen. Een constructie die gedachten oproept 
aan  een so o rt pub liek rech te lijke  
bedrijfsorganisatie voor de minderheden.
Al met al heeft het liberalisme in beginsel een 
uitstekende boodschap voor migranten: Wees 
uzelf, maar doe wat nodig is. Voor de 
Nederlandse politiek geldt nu: "nait soezen, 
maor daun".

(dit artikel is een bewerking van een inleiding voor 
het symposium "Allochtonenbeleid" van de Prof. 
Teldersstichting op 12 juni 1992)

mr. f.G.C. Wiebenga is lid van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer
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SOLIDARITEIT EN TOLERANTIE 
VOORWAARDEN VOOR EEN 
DRAAGLIJK BESTAAN

A. Apostolou

"We moeten aanvaarden, dat onze planeet een gehavend ruimteschip is en Nederland zelf, 
gewild of ongewild, een immigratieland met diverse godsdiensten en gebruiken. Solidariteit 
over de grenzen en tolerantie, plus wederzijdse aanpassing daarbinnen zijn geen luxe artikelen 
meer. Het zijn noodzakelijke voorwaarden geworden voor een draaglijk bestaan voor allen".

Er wordt de laatste 2,5 jaar een levendig publiek 
debat gevoerd over het veranderde gezicht van 
de grote steden van Nederland, de problemen 
die ontstaan door de pluriforme samenstelling 
van hun bevolking, de spanningen die zich 
incidenteel voordoen in buurten, op scholen en 
op de werkplek. Het publieke debat over de 
toekomst van deze pluriforme en multiculturele 
sam enleving w ordt tevens voortdurend 
doorkruist door de komst van vluchtelingenen 
en andere immigranten.
De negatieve reactie, de roep om deze 
immigratie te stoppen dem onstreert het 
duidelijkst hoe moeilijk wij het hebben om te 
aanvaarden dat de gevolgen van een oorlog in 
onze regio (in het voormalig Joegoslavië) ook 
voelbaar worden in ons eigen land.
De reële problemen met betrekking tot een 
adequate huisvesting van vluchtelingen 
worden alleen maar versterkt door de negatieve 
mentale houding die gekenmerkt wordt door 
het niet willen erkennen dat vluchtelingen en 
andere immigranten een onderdeel van onze 
samenleving zijn.

In het bovenverm elde  c itaat u it het 
verkiezingsprogramma van de PvdA wordt 
gesteld dat we ons niet meer de luxe kunnen 
permitteren om over solidariteit en tolerantie 
in vrijblijvende zin te spreken.
Door de veranderde omstandigheden wordt 
van ons gevraagd om solidariteit en tolerantie 
daadwerkelijk gestalte te geven in ons dagelijks

leven. De erkenning dat onze stedelijke 
samenleving zich ingrijpend aan het veranderen 
is, is het begin van een opstelling die van 
realiteitszin getuigt om vorm te geven aan de 
multiculturele samenleving.
Hoe kunnen we aan zo 'n  samenleving 
vormgeven? Achtereenvolgens zet ik hieronder 
uiteen de waardering van het verschijnsel 
"migratie", de betrokkenheid van immigranten 
in Nederland bij de vormgeving van hun 
integratie in de samenleving, de kenmerken 
van het emancipatieproces, de dynamiek van 
de culturele identiteit en de culturele tradities 
en de zienswijze van de PvdA op de vormgeving 
daarvan in de Nederlandse sociale structuur en 
tenslotte de rechtspositie, de politieke 
participatie en de eerste opvang van nieuwe 
immigranten. Vanzelfsprekend staan bij de 
uiteenzetting van deze onderwerpen ook 
oplossingsrichtingen die een partij als de PvdA 
gerealiseerd zou willen zien.

Spanningen maar ook dynamiek
Migratie als verschijnsel, heeft in de menselijke 
gesch ieden is s teeds w eer span n in g en  
opgeroepen, maar is tegelijkertijd een proces 
gew eest da t in sam enlevingen nieuw e 
dynamiek heeft gebracht. De uitdaging van het 
nieuwe, het gevecht om een plaats te veroveren 
in de samenleving, bracht bij migranten energie 
en creativiteit los die gunstig zijn geweest voor 
het culturele leven, de economie en de handel. 
De migrant is meestal de avonturier, de
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ondernemer, de onrustige geest geweest. Het 
streven naar succes en een betere toekomst, de 
bereidheid om veranderingen te accepteren en 
nieuwe vormen van omgang te ontwikkelen, 
zijn kenmerkend voor de levenshouding van 
de migrant. De integratie van migranten in de 
nieuwe samenleving heeft tijd nodig. Meestal 
is het na enkele generaties, dat een immigrant 
zich identificeert met de nieuwe omgeving en 
langzaamaan een onderdeel wordt van het 
ontvangende land.

In het debat over immigratie blijft het aspect 
van de bijdrage die migranten leveren aan de 
opbouw van de economie en de welvaart van 
het ontvangende land onderbelicht. In 
Nederland hebben in de jaren '60 en '70 grote 
delen van de industrie geprofiteerd van de 
inzet van buitenlandse werknemers. Een aantal 
terreinen op de arbeidsmarkt (schoonmaak, 
tu in b o u w , horeca, ongeschoolde  
industriearbeid) is nog steeds grotendeels 
afhankelijk van de arbeid van migranten. Ook 
vanuit het oogpunt van kosten en baten is de 
balans van de immigratie dus positief voor de 
ontvangende samenleving.

Eigen initiatief
De migratie die in Nederland na de Tweede 
W ereldoorlog  heeft p laa tsg ev o n d en  is 
nauwelijks vanuit dit hierboven geschetste 
perspektief benaderd. De Molukkers en de 
Indische Nederlanders hebben een bijzondere 
geschiedenis in Nederland. Aan de Molukkers 
is pas aandacht gegeven na gewelddadige 
acties. Het gevoerde uitnodigingsbeleid van 
migranten uit het Middellandse Zeegebied 
concentreerde zich op ongeschoold werk in 
diverse takken van de industrie en ging ervan 
uit dat het een tijdelijk verschijnsel zou betreffen. 
De realiteit is echter anders geweest. Een groot 
aantal uitgenodigde migranten is gebleven, 
gezinnen zijn overgekomen en veel mensen uit 
de rijksdelen Suriname en de Nederlandse 
Antillen zijn naar Nederland geëmigreerd. 
Ondanks het veranderde karakter van de 
immigratie en de acceptatie dat het niet meer 
om een tijdelijk verschijnsel gaat, zijn overheid 
en maatschappelijke organisaties te veel blijven 
steken in een benadering van de migranten als

een categorie van de bevolking voor wie zaken 
doordedominantemaatschappelijke instituties 
geregeld moesten worden. Daarmee is er te 
weinig een appèl gedaan op het zelfoplossend 
vermogen van de migranten en zijn ze te weinig 
uitgedaagd of is hen weinig ruimte gegeven 
om zelf alternatieven aan te dragen. Ook de 
huidige discussie over het integratiebeleid 
wordt te veel overheerst door een discussie 
tussen Nederlandse belanghebbenden. Politici, 
wetenschappers en hulpverleners wisselen te 
vaak standpunten uit over de hoofden van de 
migranten heen.

M et het oog op toekom stig beleid is 
betrokkenheid van migranten noodzakelijk bij 
het zoeken naar oplossingen van de problemen 
waarmee zij worden geconfronteerd. Dat moet 
systematischer dan tot nu toe gebeuren. Alle 
creativiteit en daadkracht onder de migranten 
van de onderscheiden bevolkingsgroepen moet 
worden gemobiliseerd om vertrouwen in de 
toekomst te bevorderen en de kansen die deze 
samenleving veelvuldig biedt daadwerkelijk 
aan te grijpen. Niet de apathie en de berusting, 
niet de afhankelijkheid, m aar het streven naar 
zelfstandigheid en succes en een volwaardige 
plaats in de samenleving zullen steeds meer 
door mensen uit de eigen groeperingen 
gepropageerd moeten worden en in activiteit 
worden omgezet. De problematische situatie 
van veel migrantenjongeren zal veel meer onder 
de aandacht van de ouders moeten komen, 
zodat zij zelfverantwoordelijkheid gaan nemen 
en oplossingen gaan aandragen.

Overheid en gevestigde maatschappelijke 
organisaties, of het nu politieke partijen betreft, 
vakbew eging  of o rgan isaties d ie  zich 
bezighouden met huisvesting, onderwijs, 
cultuur of maatschappelijke dienstverlening, 
dienen de ruimte en de voorwaarden hiervoor 
te scheppen.

Beeldvorming
Het emancipatieproces van migranten wordt 
vaak belemmerd door negatieve beeldvorming. 
Door bepaalde kenmerken aan verschillende 
bevolkingsgroepen toe te schrijven worden 
individuele migranten benadeeld, omdat ze

L i b e r t é  E g a l i t é  F r a t e r n i t é 8 nr .  4 0  - d e c e m b e r  1 9 9 3



E M A N C I P A T I E  ~]~ (____~|I

niet op hun eigen capaciteiten worden 
beoordeeld. Om negatieve beeldvorming te 
weerleggen en om op te komen voor de eigen 
culturele identiteit is het vaak nodig dat men 
zich in g ro ep sv erb an d  actief inzet. 
B elangenorganisaties als veren ig ingen , 
stichtingen of comités zijn daarom voor de 
onderscheiden migrantengroeperingen van 
groot belang als behartigers van de zaken die 
de desbetreffende gemeenschap aangaan. De 
inspanningen van individuele migranten en 
hun organisaties zijn doelbewuste pogingen 
een plaats voor migranten te bevechten in alle 
maatschappelijke verbanden en op alle niveaus. 
Organisaties die zich daarvoor inzetten zullen 
door de overheid ondersteund moeten worden. 
Deze organisaties zijn geen doel in zichzelf 
maar een middel om migranten toegang te 
verschaffen tot de algemene maatschappelijke 
instituties.

Emancipatie door sociale en 
culturele integratie
De emancipatie van nieuwe burgers in de 
Nederlandse samenleving heeft in de eerste 
plaats te maken met de sociale integratie. Onder 
dit begrip wordt verstaan: het streven van 
burgers om zichzelf toegang te verschaffen tot 
de voornaamste maatschappelijke goederen 
zoals a rb e id , o n derw ijs , h u isv estin g , 
gezondheidszorg, sociaal-culturele en politieke 
participatie. Initiatieven van migranten die deze 
integratie, in samenwerking met Nederlandse 
organisaties, vorm willen geven moeten we 
stimuleren en ondersteunen. De door de komst 
van m ig ran ten  p lu rifo rm  gew orden  
samenstelling van de bevolking, vraagt om een 
open samenleving, waarin de bestaande 
diversiteit in levensbeschouwing, godsdienst 
en culturele en etnische achtergrond tot 
u itd ru k k in g  kom t in de a lgem ene 
voorzieningen. De organisaties voor arbeid, 
onderw ijs , g ezo n d h e id szo rg  en 
maatschappelijke dienstverlening zullen hun 
organisatie en personeel op deze pluriformiteit 
moeten afstemmen. Instellingen en organisaties 
die ten dienste van alle burgers willen staan, 
moeten hun organisatie afstemmen op de noden 
van de bevolking. Zij moeten praktische en 
effektieve vormen zoeken, zodat ze ook voor

bu rgers  u it de  m igran tengroeperingen  
toegankelijk zijn. Dat heeft consequenties voor 
de personeelssamenstelling en de samenstelling 
van de besturen van deze instellingen. Het is 
onwenselijk dat er categoriale voorzieningen 
voor arbeid, onderwijs en huisvesting ontstaan. 
Een dergelijke ontwikkeling is strijdig met het 
open karakter van de samenleving.

In b ep aa ld e  s itu a ties  van specifieke 
hulpverlening zijn voorzieningen gericht op 
een bepaalde categorie van de bevolking wèl te 
prefereren boven algemene instellingen, omdat 
zij effectiever kunnen werken, gekoncentreerde 
deskundigheid bezitten en de achtergronden 
van hun doelgroepen beter kunnen begrijpen. 
Op dit terrein moeten echter geen dogma's 
gehan teerd  w orden  voor algem ene of 
categoriale voorzieningen. Beide vormen zijn 
legitiem en moeten, afhankelijk van de lokale 
situatie, ingezet worden. Zij moeten eerst en 
vooral beoordeeld worden aan de hand van het 
resultaat dat ze opleveren.

Naast de sociale integratie, waarbij het 
verschaffen van toegang tot werk, goed 
onderw ijs en andere  m aatschappelijke 
goederen centraal staat, speelt de culturele 
integratie van migranten een belangrijke rol.

Bij culturele integratie gaat het om een 
wederkerig proces. Enerzijds gaat het om het 
door migranten eigen maken van het systeem 
van normen en waarden, tradities en gebruiken 
van de Nederlandse samenleving; anderzijds 
om de mate waarin normen en waarden, 
trad itie s  en gebruiken  van m igranten  
geïntegreerd worden in de Nederlandse 
samenleving. Wederzijds respect voor eikaars 
normen en waarden vormt het uitgangspunt. 
Het is vanzelfsprekend dat wij het hier over een 
veelheid van culturele tradities hebben bij zowel 
de autochtone bevolking als ook bij de 
gemeenschappen van migranten. Er zijn 
grenzen aan de naleving van normen en 
waarden die vanuit een religieuze of culturele 
achtergrond worden ingegeven. De begrenzing 
ligt in de mate waarin de naleving van bepaalde 
normen en waarden de grondrechten van 
anderen aantast. Dit geldt in het algemeen voor
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alle ingezetenen van Nederland.

De spanningen die zich voordoen onder 
m igran ten  in  de  konfron tatie  m et de 
geseculariseerde Nederlandse samenleving, 
komen vaak tot uiting in generatiekonflikten, 
waarbij de jongeren onder de migranten met 
enorm e problem en hebben te kam pen. 
Uithuwelijking, de wijze waarop ouderlijk 
gezag wordt uitgeoéfend en de positie van de 
vrouw worden vaak door de eerste generatie 
m igranten benaderd vanuit tradities en 
gebruiken die niet in onze samenleving passen 
en niet van deze tijd zijn. Een correctie en 
verandering van deze tradities wordt echter 
niet bereikt door aan migranten te vragen hun 
culturele identiteit prijs te geven. Dat zou een 
beleid van assimilatie introduceren. Wat er 
gevraagd mag worden is respect voor en 
naleving van de universele waarden van 
vrijheid en zelfbeschikking van het individu. 
Het gaat daarbij om de waardigheid van de 
mens. Er moet een dringend appèl worden 
gedaan op leden van de migrantengroeperingen 
om vanuit hun eigen geestelijke en culturele 
erfgoed de emancipatie van de vrouw te 
b ev o rd e ren , en de a u to rita ire  
gezagsverhoudingen in het gezin waardoor 
kinderen niet tot hun recht komen af te breken. 
Het is van groot belang dat eigen organisaties 
van  m ig ran ten  en de re lig ieuze
gemeenschappen de ouders systematisch op 
hun verantwoordelijkheid wijzen als het gaat 
om het w elzijn  en het toekom stig  
maatschappelijk succes van hun kinderen. De 
dynamiek die bij iedere cultuur aanwezig is, 
mo,et aangewend worden om jongeren af te 
houden van criminele circuits, te motiveren om 
in onderwijs en scholing te investeren en de 
vrijheid te geven om hun eigen weg in deze 
samenleving te vinden.

De historisch gegroeide verzuilde structuur 
van veel Nederlandse voorzieningen heeft in 
de afgelopen decennia plaats gemaakt voor 
onderlinge samenwerkingsverbanden, waarin 
de diversiteit van levensoriëntatie onder de 
bevolking tot uitdrukking komt. In de publieke 
discussie over het integratiebeleid wordt 
opnieuw gesproken over verzuiling. Het is

ech ter de v raag  of de d o o r enkelen 
gesug g ereerd e  v e rzu ild e  s tru c tu u r  op 
islamitische grondslag, gedragen wordt door 
de meerderheid van de direct betrokken 
groeperingen en ervaren w ordt als een 
emancipatorisch proces. Het verschijnsel van 
bijvoorbeeld de Islamitische scholen is veel 
meer ingegeven door de Nederlandse praktijk 
van confessionele scholen, dan door de traditie 
van de migranten u it Turkije en Marokko. De 
inspiratiebron voor deze verzuilingsbeweging 
moet meer gezocht worden in het Nederlands 
denken en de Nederlandse wijze van doen dan 
in de achtergronden van ouders van Turkse en 
Marokkaanse afkomst. Dit blijkt trouwens uit 
het feit dat de mensen die voortrekkers zijn in 
deze ontwikkeling voor een groot deel 
autochtone Nederlanders zijn. In die zin is het 
v reem d, d a t er v e ro n tru s tin g  w ord t 
uitgesproken door verschillende personen uit 
de Nederlandse samenleving over een typisch 
Nederlands verschijnsel, namelijk scholen op 
een religieuze grondslag. Het groeiende aantal 
schoolgaande kinderen van migranten op 
scholen (openbare en bijzondere) in de grote 
steden vraagt echter om een bezinning op de 
vraag hoe recht kan worden gedaan aan de 
veelheid  van levensbeschouw elijke en 
godsdienstige achtergronden van de leerlingen.

De discussie wordt dan ook niet juist gevoerd, 
wanneer alleen één van de godsdienstige 
richtingen ter discussie wordt gesteld. Door 
vraagtekens te zetten bij de scholen op 
islamitische grondslag wordt de discussie over 
de noodzakelijke m aatregelen voor de 
bestrijding van achterstanden in het onderwijs 
aan immigrantenleerlingen geblokkeerd. Men 
spreekt niet meer over de realiteit van alle dag, 
m aar over theoretische en p rincip iële  
argumenten, over het recht of niet recht van het 
bestaan van verzuilde structuren. Het is 
noodzakelijk dat een intensief gesprek plaats 
vindt onder de ouders en het onderwijzend 
personeel over de gewenste inrichting van het 
onderwijs in een pluriform samengestelde 
samenleving in met name de grote steden in 
Nederland. Het feit dat migrantenouders hun 
identiteit niet alleen aan hun godsdienst, maar 
ook aan hun nationale en etnische afkomst
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ontlenen, maakt de discussie over de gewenste 
organisatie-vormen in het onderwijs met 
voornamelijk migrantenkinderen relevant. De 
migrantenouders zouden zelf de gelegenheid 
moeten krijgen om door voorlichting en 
grondige onderlinge discussie een bewuste 
keuze te maken voor de gewenste vorm van het 
Nederlands onderwijs voor hun kinderen.

Godsdienst
Godsdienst speelt in het leven van veel mensen 
een zeer essentiële rol. Voor migranten is vaak 
de godsdienstige traditie een herkenningspunt 
en als zodanig voor een belangrijk deel bepalend 
voor de eigen identiteit. In Nederland is er 
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 
Door de komst van migranten uit met name de 
Islamitische en de Hindoe-traditie is de 
pluriformiteit van godsdiensten in Nederland 
toegenomen. Religieuze organisaties van 
andere dan de christelijke godsdienst moeten 
betrokken worden bij beleidszaken die hun 
leden aangaan op dezelfde wijze als dat met de 
christelijke kerken het geval is. In die zin is toe 
te juichen dat een Islamitische Raad tot stand is 
gekomen. Aan de scheiding tussen kerk en 
staat mag niet worden getornd. De overheid 
moet zich niet mengen in godsdienstige 
aangelegenheden. De overheid draagt wel 
verantwoordelijkheid voor de erkenning van 
de vrijheid van godsdienst en de garantie op 
gelijke behandeling en het verbod op 
d iscrim ina tie . De in s te llin g en  voor 
gezondheidszorg, onderwijs, de penitentiaire 
instellingen en de krijgsm acht m oeten 
voorzieningen treffen voor de geestelijke 
verzorging van leden van de verschillende 
godsdiensten.
Er dient op de theologische faculteiten in 
Nederland ruimte geboden te worden om een 
opleiding te kunnen volgen tot geestelijk 
voorman voor Islamieten en Hindoes. Op 
termijn zou het daardoor overbodig moeten 
worden dat geestelijk leiders uit de landen van 
herkom st kom en. De kenn is van  de 
N ed erlan d se  taal en de N ed erlan d se  
samenleving is voor deze voorgangers van groot 
belang.

Bestrijding van discriminatie
Een belangrijk aspect van de emancipatie en de 
acceptatie is de bestrijding van discriminatie en 
racism e. U itingen van racism e d ienen 
consequen t v ervo lgd  te w orden ; ook 
organisaties die zich structureel schuld ig maken 
aan overtredingen van het verbod op 
discriminatie en racisme dienen aangepakt te 
worden. Provincies en gemeenten hebben een 
taak met betrekking tot de bestrijding van 
racisme. Zij dienen dan  ook een anti
d iscrim in a tieb ele id  te on tw ikkelen  en 
meldpunten op te richten waar mensen terecht 
kunnen m et gesignaleerde u itingen  en 
gedragingen van racisme.

Daarnaast is een sterke rechtspositie van 
toegelaten migranten van wezenlijk belang voor 
hun functioneren in de samenleving. De 
zekerheid over het verblijf schept vertrouwen 
en binding met het ontvangende land. Zoals 
we ons sterk hebben gemaakt voor gelijke 
rechten van arbeiders en vrouwen, moeten we 
nu streven naar gelijke behandeling van 
migranten in Nederland. Migranten, zoals alle 
burgers, hebben recht op gelijke behandeling, 
cu ltu re le  o n tp lo o iin g , god sd ien st- en 
levensbeschouwelijke vrijheid. Tegenover 
gelijke rechten staan gelijke plichten. Migranten 
zijn sinds jaar en dag onderworpen aan dezelfde 
wettelijke plichten als ieder ander. Het is positief 
dat het Nederlandse beleid in de loop der jaren 
discriminerende bepalingen met betrekking tot 
vreemdelingen in de Nederlandse wetgeving 
heeft weggenomen. Zo hebben vreemdelingen 
toegang tot ambtelijke functies behalve als het 
om functies gaat die met gezagsuitoefening te 
maken hebben (politie, rechterlijke macht, 
defensie).

Op Europees niveau is het streven van 
regeringen er op gericht EG-onderdanen zoveel 
mogelijk gelijk aan eigen onderdanen te 
behandelen. De legaal gevestigde onderdanen 
van derde landen dreigen daarbij uit het oog 
verloren te worden, hoewel het in Europa gaat 
om meer dan acht miljoen mensen. Er dreigt 
een d riede ling  te on tstaan  van eigen 
onderdanen, EG-onderdanen en onderdanen 
van derde landen met de minste rechten. Om

nr .  4 0  - d e c e m b e r  1 9 9 3 11 L i b e r t é  E g a l i t é  F r a t e r n i t é



E M A N C I P A T I E

deze tendens tegen te gaan wordt bepleit om:
- op Europees niveau de legaal gevestigde 
buitenlanders zoveel mogelijk te behandelen 
als EG-onderdanen;
- de status van het Europees staatsburgerschap 
ook aan legaal gevestigde buitenlanders te 
verlenen.

Politieke participatie
In de po litieke partic ip a tie  kom t het 
em an c ip a tie strev en  van  im m ig ran ten  
publiekelijk tot uitdrukking. Het verlenen van 
k iesrech t voor de gem een te raad  aan  
vreemdelingen is een positief resultaat van het 
tot nu toe gevoerde beleid. Het is de vraag of 
niet-Nederlanders die permanent in Nederland 
verblijven, niet het actief en passief kiesrecht 
behoren te krijgen voor de Provinciale Staten 
en de T w eede K am er. De h ie rvoo r 
noodzakelijke grondw etsw ijziging w ordt 
echter op dit moment onvoldoende gesteund 
door de politieke partijen in het parlement. De 
politieke participatie van alle in Nederland 
verblijvende burgers is een thema dat we niet 
kunnen omzeilen. Het mogelijk maken van de 
dubbele nationaliteit is gedeeltelijk een 
antwoord hierop. In Europees verband wordt 
in verschillende kringen een pleidooi gehouden 
voor herwaardering van concepten als staat en 
burgerschap.

Nieuwkomers
Om deel te k u n n en  nem en aan  het 
maatschappelijk verkeer is het nodig dat 
migranten de Nederlandse taal beheersen. 
Kennis van de taal verschaft toegang tot educatie 
en,scholing en in het verlengde daarvan tot 
werk, m aar is ook nodig in het sociale verkeer 
en voorkomt het isolement.

Niet-leerplichtige nieuwkomers, bijvoorbeeld 
in het kader van gezinshereniging en - vorming, 
dienen de Nederlandse taal te leren. In het 
kader van een breder pakket van oriëntatie en 
inburgering in de Nederlandse samenleving 
moet de Nederlandse taal een verplicht 
o n d e rd ee l zijn . D it v e ro n d e rs te lt de 
aanw ezigheid  van voorzien ingen  voor 
Nederlands taalonderwijs. De opvang en 
m aatschappelijke oriëntatie van nieuw e

migranten zal in het toekomstige beleid hoge 
prioriteit moeten krijgen. Een gedifferentieerd 
aanbod voor nieuwkomers is echter nodig. Niet 
alle nieuwkomers hebben intensieve opvang 
en begeleiding nodig. De meesten komen in 
gezinsverbanden terecht. Bovendien is hun 
startpositie zeer verschillend (vooropleiding, 
werkervaring, kennis van talen, leeftijd etc.). 
Veel nieuwkomers zijn jonge mensen die een 
middelbare opleiding in hun herkomstland 
hebben genoten en behoefte hebben aan een 
niveau van het Nederlands dat hen in staat stelt 
een opleiding te volgen. De voorzieningen voor 
basiseducatie en andere voorzieningen voor 
Nederlands als tweede taal, moeten in staat 
worden gesteld om faciliteiten voor het leren 
van h e t N ed e rlan d s  te b ieden . Een 
certificatenstelsel voor het Nederlands als 
tweede taal dient te worden ingevoerd, zodat 
de effectiviteit van de basiseducatie wordt 
verhoogd. Een introductie van eindtermen is 
wenselijk wil het rendement van basiseducatie 
met betrekking tot de Nederlandse taal 
bevorderd worden. Onder begeleiding van 
beroepskrachten van de basiseducatie zullen 
vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld voor 
ondersteuning van de taallessen. Daarmee 
w ordt het contact tussen m igranten en 
N ed erlan d e rs  b ev o rd e rd . V oor de 
maatschappelijke oriëntatie van nieuwkomers 
zullen de zelforganisaties van migranten actief 
ingeschakeld moeten worden. De lokale radio 
en televisie zal ingeschakeld moeten worden 
ter ondersteuning van de taallessen en de 
maatschappelijke oriëntatie. Op deze wijze 
kunnen de mensen in de huiskamer worden 
bereikt.

De opvang van nieuwkomers moet maatwerk 
zijn. Er m oet verm eden  w o rd en  d a t 
bureaucratische regels en formalisme de opvang 
van nieuwkom ers gaat overheersen. De 
gemeenten moeten hiervoor een systeem van 
opvang ontwerpen dat zeer nauw  aansluit bij 
de g ed iffe ren tieerd e  behoefte  van de 
nieuwkomers.

Veelvoud en veelvormigheid zullen kenmerken 
zijn van de m aatschappij van morgen. 
Verscheidenheid in culturele en religieuze
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uitingen, sam enw erkingspatronen tussen 
mensen met zeer verschillende achtergronden 
zullen meer en meer tot stand komen. Het 
streven moet gericht zijn op de potenties van 
mensen. De scheppingskracht van mensen, 
ongeacht hun afkomst, ras, culturele of 
religieuze achtergrond, zal optimaal moeten 
worden benut. We hebben in de komende jaren 
met ernstige problemen te maken: racisme, 
c rim in a lite it, on v e ilig h e id , a rb e id s
ongeschiktheid, werkloosheid, corruptie etc. 
Niet het pessimisme, m aar het vertrouwen in 
de vooruitgang, het losmaken van mensen van 
deafhankelijkheid van anderen - de emancipatie 
dus - zal het leidende principe moeten zijn als 
we de uitdagingen van het volgende millenium 
adequaat tegemoet willen treden.

A. Apostolou is sinds 1989 Tweede-Kamerlid voor 
de PvdA. Hij maakt deel uit van de Vaste 
Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken, Politie, 
Minderhedenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking 
en Jeugdwelzijn.
Hij is lid van het Landelijk Buro Racismebestrijding 
(LBR), lid van het bestuur van "Kerk en Wereld" en 
voorzitter van de Stichting Omroep Allochtonen 
(STOA).
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AANDACHT VOOR DE POSTITIE VAN 
HIV-GEINFECTEERDEN IS VAAK DE 
STIMULANS VOOR VERBETERING VAN 
DE POSITIE VAN MENSEN MET 
GEZONDHEIDSRISICO’S IN HET 
ALGEMEEN

mw. mr. L.F. Markenstein

Vanaf het begin van de HIV/AIDS-epidemie is veel aandacht gevraagd en gekregen voor de 
bescherming van individuele rechten. Op nationaal en internationaal niveau zijn verklaringen 
uitgegeven waarin wordt benadrukt dat discriminatie en stigmatisering van mensen met het 
HIV/AIDS moet worden voorkomen.

Bij de toegang tot tal van maatschappelijke 
v o o rz ien ingen  (w erk, p a rticu lie re  
verzekeringen e.d.) speelt de beoordeling van 
de gezondheidstoestand van mensen een 
belangrijke rol. Mensen met HIV/  AIDS dreigen 
in dat verband geselecteerd en uitgesloten te 
worden.
In dit artikel zal worden ingegaan op de 
belemmeringen die HlV-geïnfecteerden op deze 
terreinen kunnen tegenkomen en in welke mate 
politieke/beleidsmatige maatregelen zijn of 
worden genomen om die belemmeringen op te 
heffen.
Onder welke omstandigheden in een medische 
keuring naar HlV-infectie gevraagd danwel 
gezocht mag worden is onderwerp van een 
maatschappelijk debat geworden. De belangen 
van verzekeraars bij een zekere mate van 
risicoselectie staan hierbij tegenover de 
belangen van asp iran t-verzekerden  bij 
bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. 
Een en ander vergt een maatschappelijke 
afweging van die belangen. De uitkomst is niet 
alleen van belang voor het gebruik van de HTV- 
test, maar ook voor het gebruik dat in de 
toekomst van allerlei nieuwe medische, 
prognostische methoden mag worden gemaakt

in het kader van keuringen. De discussie over 
het gebruik van de HlV-test en het gebruik van 
genetische tests loopt dan ook in grote mate 
langs gelijke lijnen.

Situatie  bij keuringen voor 
particuliere verzekering en/of 
aanstelling
* keuringen bij particuliere levens- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
Bij p a rticu lie re  levens- en a rb e id s
ongeschiktheidsverzekeringen is de uitsluiting 
van mensen met HIV/AIDS vooralsnog 
compleet. In de gezondheidsverklaring die bij 
de aanvraag van een verzekering moet worden 
ingevuld wordt gevraagd 'heeft u AIDS?' en 
'b en t u sero p o sitie f? '. Bij positieve  
beantwoording van deze vragen wordt geen 
verzekering aangeboden.
Reeds in 1988 besloten particuliere levens- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraars tot de 
navolgende gedragslijn om tegemoet te komen 
aan de maatschappelijke kritiek op het gebruik 
van de HlV-test als selectie-instrument in het 
kader van de verzekeringsaanvraag: bij de 
aanvraag van verzekeringen onder het 
grensbedrag (bij levensverzekeringen onder de
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ƒ 200.000,- en bij arbeidsongeschiktheids
verzekeringen onder de ƒ 60.000,- eerstejaars
en ƒ 40.000,- vervolguitkeringen) wordt slechts 
medewerking aan een HlV-test gevraagd indien 
daarvoor 'medische criteria' aanwezig zijn. Bij 
de aanvraag  van verzekeringen boven 
genoemde grensbedragen vindt altijd een 
uitgebreid medisch onderzoek (inclusief HIV- 
test) plaats. HlV-geïnfecteerden en mensen met 
AIDS krijgen geen verzekering aangeboden.

* aanstellingskeuringen 
In 1989 bevestigt de Interdepartementale 
W erkgroep Aanstellingkeuring dat HIV- 
infectie geen reden is om iemand medisch 
ongeschikt voor een functie te achten en dat 
d e rh a lv e  in het k ader van een 
aanstellingkeuring niet naar seropositiviteit 
gevraagd danwel gezocht mag worden. Deze 
uitspraak vloeit voort uit het standpunt van de 
IWA dat de aanstellingkeuring slechts gericht 
dient te zijn op de beoordeling van de medische 
geschiktheid voor de functie en niet op de 
in sch a ttin g  van financiële  ris ico 's  
samenhangend met uitval van werknemers 
wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit 
standpunt was door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid reeds eerder 
kenbaar gemaakt.
Om vermenging van doelstellingen bij de 
aanstellingskeuring te voorkomen beveelt de 
IWA aan om in ieder geval de keuring voor 
toetreding tot de pensioenvoorziening los te 
koppelen van de aanstellingskeuring. De IWA 
spreekt echter de voorkeur uit voor een systeem 
waarin, bij gebleken geschiktheid voor de 
functie, de werknemer automatisch (dat wil 
zeggen zonder verdere keuring) in een 
even tue le  pensio en v o o rz ien in g  w o rd t 
opgenomen.

Zelfregu lering  of w ette lijke  
regeling?
De maatschappelijke en politieke discussie is 
sedertdien niet verstomd.
Ten aanzien van de verzekeringskeuring heeft 
het debat zich geconcentreerd op de vraag 
welke criteria als 'medische indicatie' voor het 
testen onder het grensbedrag mogen worden 
gehanteerd. De Gezondheidsraad - door de

regering om advies terzake gevraagd - kwam 
begin 1992 tot het oordeel dat het opstellen van 
dergelijke objectieve medische criteria niet 
mogelijk is. Door diverse andere geledingen 
w aren zow el de w enselijkheid als de 
mogelijkheid van het hanteren van 'objectieve 
medische criteria' reeds ter discussie gesteld en 
is wettelijk een verbod op het testen beneden 
genoemde grensbedragen aanbevolen.
Ten aanzien van de aanstellingskeuring zijn er 
steeds signalen gegeven dat de situatie in de 
praktijk in aanzienlijke mate afwijkt van de 
onder andere door de IWA voorgestane 
beleidslijn en dat nadere regulering wenselijk 
is.

Gedurende de laatste helft van 1992 heeft een 
en ander een voorlopig politiek hoogtepunt 
gekregen tijdens een drietal opvolgende 
parlementaire debatten.
Op de achtergrond speelde in de politieke 
discussie de vraag of een terughoudend beleid 
inzake het testen op HIV bij keuringen door 
middel van zelfregulering kan (zoals de 
regering betoogde) danwel door wetgeving 
moet (zoals een soms naar een parlementaire 
meerderheid neigend deel van de kamerfracties 
betoogde) worden bewerkstelligd.

Meer concreet was de inzet van het debat de 
acceptatie van een door verzekeraars opgestelde 
en door de regering inhoudelijk ondersteunde 
'gedragscode voor het testen op HIV bij de 
aanvraag van levensverzekeringen'.
In de gedragscode hebben verzekeraars 
vastgelegd welke vragen gericht op het 
achterhalen van een mogelijk HlV-risico mogen 
w orden  opgenom en in de 
gezondheidsverklaringen. Bij een positief 
antwoord op een van deze vragen ('hebt u in 
het buitenland een bloedtransfusie ondergaan?', 
'heeft u de afgelopen 5 jaar intraveneus drugs 
gebruikt met niet-steriele naalden?' en 'bent u 
de afgelopen 5 jaar behandeld wegens een 
seksueel overdraagbare aandoening?') kan 
medewerking aan de HlV-test worden gevergd. 
Vooralsnog lijkt de T weede Kamer de hantering 
van de gedragscode het voordeel van de twijfel 
te hebben gegeven als een tijdelijke oplossing. 
Verwarring omtrent de aanvaardbaarheid van
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een wettelijke regeling binnen de EG-rechtelijke 
context heeft daarin mede een rol gespeeld.

Vervolg van de maatschappelijke 
en politieke discussie
Een m eer definitieve besluitvorm ing is 
uitgesteld tot na afloop van een door de regering 
voorgesteld onderzoeks- en adviestraject. In 
dat verband is aan het RIVM gevraagd een 
achtergrondstudie te verrichten naar de 
voorspellende waarde van allerlei in het kader 
van keuringen gebruikte vragen, tests en 
onderzoeken, gegeven de doelstellingen van 
die keuringen. Het RIVM heeft hierover in 
januari 1993 een rapport uitgebracht en komt 
to t de  slo tsom  d a t er o n v o ldoende  
wetenschappelijke onderbouwing van de 
z in v o lhe id  van  het geb ru ik  van 
onderzoeksm ethoden in het kader van 
keuringen is te leveren. De Gezondheidsraad is 
vervolgens gevraagd een beoordeling van dit 
rapport te geven, die in augustus 1993 is 
verschenen. De Gezondheidsraad ziet in de 
u itk o m sten  van het R IV M -onderzoek 
voldoende aanleiding om (nogmaals) voor een 
restrictief beleid ten aanzien van medische 
keuringen te pleiten.
O ver de aan  de u itkom sten  van d it 
onderzoekstraject te verbinden politiek
m aatschappelijke  consequen ties  w ord t 
vervolgens het oordeel van een aantal 
geselecteerde deskundigen gevraagd.

Tussentijds heeft het Ministerie van Sociale 
Zaken aangekondigd voor het terrein van de 
aanstellingskeuring wetgeving te willen 
overwegen. De uitkomsten van een door het 
NIPG/TNO in opdracht van het Ministerie 
uitgevoerd herhalingsonderzoek naar de 
praktijk van de medische aanstellingskeuring 
in 1988 en 1992 vormden daarvoor de directe 
aanleiding. Het onderzoek bevestigde eerdere 
signalen dat de praktijk in belangrijke mate 
afw ijkt van hetgeen  w aarover in het 
maatschappelijk debat overeenstemming is 
ontstaan, namelijk dat aanstellingskeuringen 
functiegericht dienen te zijn.

Op de achtergrond van de discussie speelt ook 
een rol het initiatief van de kamerfractie van

D66 tot opstelling van een wettelijke regeling 
inzake deaanstellings- en verzekeringskeuring. 
De (inm iddels na aanpassing) ontwerp- 
initiatiefwet Keuringen bevat een verbod op 
het stellen van vragen en het verrichten van 
medisch onderzoek bij een keuring waardoor 
een onevenredige inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer van de keurling wordt gemaakt. In 
ieder geval is in dat kader verboden 'onderzoek 
specifiek gericht op het verkrijgen van kennis 
over de kans op een ernstige ziekte waarvoor 
geen geneesw ijze voorhanden  is'. Het 
wetsvoorstel zou derhalve onder andere het 
gebruik van de HTV-test verbieden.

Samenvatting en conclusies
Uit bovenstaand overzicht van het verloop van 
de politieke discussie over de omstandigheden 
waaronder het gebruik van de HlV-test bij 
keuringen aanvaardbaar is te achten, kan 
worden geconcludeerd dat dit onderwerp 
weliswaar de politieke aandacht krijgt waarop 
het recht heeft, maar dat de vormgeving van 
oplossingen een m oeizam e kw estie is. 
Uiteenlopende visies op de wenselijkheid en 
rol van zelfregulering en wetgeving zijn daaraan 
mede debet.
De aandacht die steeds vanuit maatschappelijke 
groeperingen en adviesorganen (waaronder de 
Nationale Commissie AIDS-bestrijding) is 
gevraagd voor de noodzaak tot verbetering 
van de rechtspositie van HlV-geïnfecteerden 
heeft in meerdere opzichten gefungeerd als 
breekijzer voor de discussie over de aanpak 
van de problemen waardoor mensen met een 
'slecht' gezondheidsrisico gehinderd worden 
in hun maatschappelijk functioneren. 
Belemmeringen in de toegang tot allerlei 
maatschappelijke voorzieningen voor mensen 
met gezondheidsproblemen is geen probleem 
dat zich beperkt tot mensen met HlV/AIDS en 
ook geen nieuw probleem.
Andere groepen hebben geprofiteerd van de 
discussie rondom HlV-geïnfecteerden en de 
d a a rd o o r u itg e lo k te  aan d ach t. De 
gesu g g ereerd e  o p lossingen  voor de 
problem atiek zullen veelal een bredere 
werkingssfeer (moeten) hebben.

De uitkomsten tot nu toe van het onderzoeks-
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en adviestraject in 1993 onderstrepen de 
noodzaak om tot een wettelijke regeling 
(bijvoorbeeld zoals voorgesteld door D66) van 
de materie te komen. Daarmee zal niet alleen 
de rechtspositie van HlV-geïnfecteerden, maar 
meer in het algemeen van mensen met een 
g ezo n dheidsp rob leem  een aanzien lijke  
verbetering kunnen ondergaan.

Mevrouw mr. L.F. Markenstein is 
beleidsmedewerker juridische en ethische zaken van 
de Nationale Commissie AIDS-Bestrijding.
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POSITIEVE ACTIE EEN NEGATIEVE 
ACTIE?
Stephan Verhoeven

De reden van het bestaan van positieve actie vloeit voort uit het aanwezig zijn van bepaalde 
groepen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt, die door een grote diversiteit aan redenen 
ondervertegenwoordigd zijn in het arbeidsproces. Zij zitten aldus in een achterstandspositie en 
dreigen er niet zelfstandig uit te kunnen komen. Vandaar dat er op een gegeven moment 
speciale aandacht is ontstaan voor deze groepen. Eén van deze groepen is de groep der vrouwen. 
Deze groep zal in het navolgende centraal staan.

Hoe komt het nu dat er sprake is van 
ondervertegenwoordiging voor wat betreft 
vrouwen in het arbeidsproces? Daar moet een 
bepaalde ontwikkeling aan vooraf gegaan zijn; 
een ontwikkeling die misschien zelfs zeer ver 
in de geschiedenis terug gaat. Echter ik zal 
mezelf beperken tot het recente verleden; de 
periode vanaf het einde van de negentiende 
eeuw. In deze periode zijn twee fasen te 
onderscheiden. Willekens111 schrijft hierover: 
"De o n tw ik k e lin g  van  de voor de 
geslachtsverhoudingen relevante regels met 
be trekk ing  to t de o rgan isatie  van de 
ruileconomie kent twee fasen".

Deze fasen worden door de auteur kort 
toegelicht: "Een eerste fase wordt gekenmerkt 
door een egalisering van de voorwaarden van 
toetreding tot de arbeidsmarkt voor vrouwen 
uit de burgerij, m aar een toename van de 
relévantie van het geslachtsonderscheid voor 
vrouwen uit de arbeidersklasse. De toegang tot 
de vrije beroepen en de ambtenarij wordt 
geliberaliseerd: ook vrouwen kunnen thans in 
publieke dienst treden, advocaat of geneesheer 
worden - al blijven zwaarwichtige sociale 
belemmeringen bestaan. Met de ontwikkeling 
van een reglementering van de arbeidsmarkt 
worden mannelijke en vrouwelijke arbeid 
echter aan andere regels onderworpen: de 
arbeidstijd van vrouwen w ordt beperkt, 
vrouwen worden uitgesloten van nachtarbeid 
en van bepaalde types van arbeid (bijv.

ondergrondse mijnarbeid) die gevaarlijk 
worden geacht voor hun gezondheid of voor 
de gezondheid van kinderen die zij eventueel 
zouden dragen. De reglementering van de 
arbeidsmarkt vindt in verschillende mate haar 
bron in collectieve arbeidsovereenkomsten, die 
voorzien in verschillende arbeidsvoorwaarden 
en een ongelijke beloning voor mannen en 
vrouwen.

In een tweede fase, te situeren in de laatste 
kwarteeuw, worden de ongelijkheden in de 
juridische posities van mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt, dus ook de specifieke 
"bescherming" van de vrouw, afgebouwd. Er 
worden verboden ingesteld om in collectieve 
of individuele arbeidsovereenkom sten te 
discrimineren tussen mannen en vrouwen. Op 
nog vrij schuchtere wijze worden juridisch 
ondersteunde programma's ontwikkeld die 
vrouwen bij de aanwerving, de promotie, het 
ontslag en de beroepsopleiding voorrechten 
verlenen teneinde de historisch gegroeide 
wanverhouding inzake de participatie van 
mannen en vrouwen in bepaalde types van 
beroepsactiviteiten recht te trekken."
Deze laatste zin wijst op het fenomeen "positieve 
discriminatie". Positieve discriminatie is een 
voorkeursbehandeling die tegenwoordig in een 
vergaande vorm aan te treffen is in onze 
sam enleving. Dat W illekens het woord 
"schuchtere" gebruikt mag niet voor misleiding 
zorgen. Immers, door dit woord kan de gedachte
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ontstaan dat positieve discriminatie enkel tot 
zeer weinig ingrijpende maatregelen heeft 
geleid. Dat deze gedachte niet terecht is, zal ik 
duidelijk proberen te maken door kort een 
beschrijving te geven van het positieve 
actiebeleid zoals dat door de gemeente Tilburg 
intern is gevoerd.

HET POSITIEVE ACTIE BELEID 
VAN DE GEMEENTE TILBURG
In de loop van de jaren tachtig wordt door vele 
instellingen uiting gegeven aan het opkomen 
voor bepaalde doelgroepen met betrekking tot 
arbeid. De gemeente Tilburg kon hierbij niet 
achterblijven en komt in 1985 met het 
"doelgroepenbeleid" op de proppen. De term 
doelgroepenbeleid omvat voor de gemeente 
Tilburg in dat jaar: "de bevordering van het 
to e treden  van cu ltu re le  m inderheden , 
deeltijders, gehandicapten, vrouw en en 
w erk lozen  to t he t gem eentelijk  
personeelsbestand".

In 1985 gaat een voor doelgroepen gunstige 
selectie-procedure van start en komt er een 
zeer vrouw-vriendelijke nota van de grond. In 
1986 trekt de gemeente Tilburg deze beleidslijn 
verder door. In 1987 en 1988 komt het 
doelgroepenbeleid onder druk te staan door 
bezuinigingen. Hierdoor ontstaat er druk 
overleg om een verantwoorde vorm te kunnen 
geven aan het doelgroepenbeleid. De conclusies 
van dit overleg waren:
- het doelgroepenbeleid kan slechts zeer beperkt 
gerealiseerd worden via het vervullen van 
vacatures.
- het doelgroepenbeleid wordt beperkt tot de 
groepen: "vrouwen, culturele minderheden en 
gehandicapten".
- slechts in een zeer beperkt deel van de 
beschikbare vacatures zal de mogelijkheid 
aanwezig zijn voor een vorm van "positieve 
actie".

In 1989 komt het idee weer naar voren om meer 
te gaan doen met het doelgroepenbeleid. In dit 
jaar w ordt de nota "doelgroepenbeleid" 
geschreven; een nota die voor het jaar 1990 een 
zeer intensief doelgroepenbeleid voorschrijft. 
Naar aanleiding van deze nota worden

vervolgens vele maatregelen genomen en het is 
de moeite waard om daar een nadere blik op te 
werpen.

Een in het oog springende maatregel uit 1990 
w as het invoeren  van  een speciale  
selectieprocedure. Een onderdeel van deze 
selectieprocedure bestond uit de hantering van 
de criteria "bij voldoen aan de functionele eisen" 
en "behorend tot een doelgroep". Deze speciale 
selectieprocedure is zeer strikt uitgevoerd, 
w aard o o r n ie t zom aar een "niet- 
d o e lg ro ep k an d id aa t"  aangenom en kon 
worden. Met name door deze maatregel heeft 
het beleid voor resultaten weten te zorgen. Zo 
zijn er 57 personen die behoren tot een doelgroep 
aangenomen op een totaal van 67 externe 
benoem ingen . Bij he t aannem en  van 
doelgroepkandidaten zijn de eisen in enige 
mate verlaagd. Hierbij kan gedacht worden 
aan het omlaag brengen van de ervaringseisen. 
Hierdoor konden meer doelgroepkandidaten 
in aanmerking komen voor bepaalde functies.

Er zijn speciale advertentieteksten opgesteld, 
die voor een positieve bijdrage hebben weten te 
zorgen , a lth an s  volgens de 
personeelsfunctionarissen. Door het hanteren 
van deze  ad v e rten tie tek s ten  is m eer 
belangstelling ontstaan bij de leden van de 
doe lg roepen . D it baseren  de 
personeelsfunctionarissen op het gegeven dat 
er regelmatig open sollicitaties binnengekomen 
zijn van mensen die behoren tot één der 
doelgroepen.

De gemeente Tilburg w ilde verder een 
steunpunt voor positieve actie van de grond 
laten komen. Dit is echter niet goed gelukt. Wel 
is de, al op d a t m om ent aanw ezige, 
medewerkster positieve actie een belangrijkere 
rol gaan spelen. Zij is steeds duidelijker een 
punt geworden waar doelgroepleden terecht 
kunnen met vragen inzake hun positie ten 
aanzien van arbeid voor de gemeente.

Ook een goed functionerende instroompool is 
niet conform de bedoelingen van de grond 
gekomen. Er zijn hoogstens enkele plaatsen 
gecreëerd in een instroompool. Een probleem
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bij het functioneren van de instroompool was, 
dat het onmogelijk bleek te zijn om bepaalde 
functies te reserveren voor vrouwelijke 
allochtonen.

De Bestuursacademie is speciaal voor vrouwen, 
met twee cursussen gestart. De ene cursus, 
voor personeel uit de salarisgroep 1 tot 7, is 
bezocht door 36 vrouwen. De andere cursus, 
voor personeel uit de hogere salarisgroepen, 
werd door 5 vrouwen gevolgd. Aan een andere 
speciale cursus voor vrouwen, die los staat van 
de Bestuursacademie, hebben 100 vrouwen 
meegedaan.

A fgezien van de hierboven genoem de 
cu rsu ssen , k regen  v ro u w en  ook de 
mogelijkheid om gebruik te maken van extra 
studie-faciliteiten. Echter hiervoor hebben 
slechts drie vrouwen een aanvraag gedaan. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het 
ook mogelijk was om vanuit de eigen dienst 
een aanvraag te doen ter verkrijging van 
dergelijke studiefaciliteiten. Het is mogelijk dat 
vrouwen daar vaker gebruik van gemaakt 
hebben dan van de speciale regeling. Dit zou 
een vertekend beeld kunnen doen veroorzaken 
ten aanzien van het gebruik van deze extra 
service.

VERANDERINGEN BINNEN HET 
PERSONEELSBESTAND
In de op de volgende pagina weergegeven 
tabellen is af te lezen hoe de samenstelling van 
het personeelsbestand is gewijzigd na de 
uitvoering van de nota "doelgroepenbeleid" in 
199,0.

In de salarisschalen 1 tot en met 5 is een 
percentage vrouwelijke medewerksters bereikt 
van 28,9%. Hiermee is het streefcijfer van 30,6% 
niet bereikt. Desalniettemin is een afwijking 
van maar 1,7% toch een heel behoorlijk resultaat. 
In de salarisschalen 6 tot en met 9 en 10 tot en 
m et 18 zijn de bere ik te  percen tages 
respectievelijk 16,1% en 8,2%, waardoor het 
streefcijfer nog lang niet gehaald is.

LEGITIMATIE VAN DIT BELEID
Deze maatregelen, zoals ze door de gemeente

.J T ”  E M A N C I P A T I E

Tilburg ten uitvoer zijn gebracht, hebben een 
bepaalde rechtvaardiging nodig. Ten slotte 
krijgen bepaalde groepen uit de samenleving 
voordelen toegeschoven terwijl andere daar 
niet voor in aanmerking komen. Sterker nog, 
andere groepen worden er zelfs het slachtoffer 
van. Dergelijk handelen schreeuwt dan ook om 
een rechtvaardiging. Hoe deze vorm krijgt, of 
heeft gekregen, zal hieronder beschreven 
worden.

De socioloog L. Brunt121 heeft over positieve 
discriminatie het volgende gezegd: "dat het 
toch erg is dat het uitmaakt of je een lui of eh, 
een kut hebt?". Hierbij gaat Brunt, evenals de 
m eeste teg en s tan d e rs  van positieve  
discriminatie, uit van de veronderstelling dat 
"sekse" in geval van positieve discriminatie 
een kwestie van lichamelijke kenmerken is. 
Met andere woorden: van het al dan niet hebben 
van bepaa lde  aangeboren  licham elijke 
eigenschappen, vergelijkbaar met het hebben 
van rood of blond haar. Echter de voorstanders, 
die natuurlijk positieve discriminatie proberen 
te rechtvaardigen, vullen dit heel anders in. 
Voor hen is sekse in dit kader geen "natuurlijk" 
gegeven, maar een aspect dat naar een sociale 
positie verwijst.

Deze sociale positie is in de ogen van 
voorstanders van positieve discriminatie een 
voor vrouwen ernstige en onrechtvaardige 
situatie van achterstand. Fundament voor het 
verkeren in deze situatie is de zogenaamde 
"gezinsverantwoordelijkheid" die vrouwen 
zouden bezitten. Er wordt wel betoogd dat 
deze verantwoordelijkheid voor rekening van 
vrouwen komt of is gekomen, omdat zij de 
mogelijkheid bezitten om kinderen te kunnen 
baren. Echter hoe de oorsprong ook moge zijn, 
de achterstandspositie is in de ogen van de 
voorstanders van positieve discrim inatie 
aanwezig. Zij stellen daarbij dat er sprake is 
van discrim inatie van vrouw en bij het 
toew ijz ingsp roces van het schaarse  
maatschappelijke goed "arbeid". Dit proces 
leidt namelijk tot een scherp onevenredige 
verdeling, waarbij mannen tot het voordeel 
weten te komen. Het negeren van het criterium 
sekse, en wel ten gunste van vrouwen, is in dit
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proces in strijd met het beginsel van gelijke 
behandeling. Immers, in dit proces komt het 
criterium op verborgen wijze voor, waarmee 
het een positieve selectieve werking uitoefent 
ten aanzien van mannen.

bij, waar de gehele samenleving bij gediend is.

Bovendien wordt kwaliteit niet op een juiste 
wijze bezien door de tegenstanders van 
positieve actie. Zij brengen namelijk de woorden

OPBOUW VAN HET PERSONEELSBESTAND PER 31-12 -1989
overige % etn.m. % wagw % totaal %

man 1054,0 72,2 16,2 1,1 52,6 3,6 1123,8 77,0
vrouw 251,4 17,2 11,1 0,8 5 0,3 267,5 18,3
vacatures 68,7 4,7 — — — — 68,7 4,7
totaal 1374,1 94,1 27,3 2,0 57,6 3,9 1460,0 100,0

OPBOUW VAN HET PERSONEELSBESTAND PER 31-12 -1990
overige % etn.m % wagw % totaal %

man 1073,5 70,6 22,6 1,5 54,7 3,6 1150,8 75,7
vrouw 273,4 18,0 15,8 1,0 6,4 0,4 296,6 19,5
vacature 73,5 4,8 — 73,5 4,8
totaal 1420,4 93,4 38,4 2,5 61,1 4,0 1520,9 100,0

Bron: E v a l u a t i e  u i t v o e r i n g  d o e l g r o e p e n b e l e i d  1990, pag. 6
Ook is er door voorstanders te berde gebracht 
dat positieve discriminatie geen doel op zich is, 
maar een middel. Een middel om recht op 
a rbe id  te verw ezen lijken . Positieve 
discriminatie leidt tot snellere financiële 
onafhankelijkheid van de vrouw. Die financiële 
onafhankelijkheid kan thuis, met het oog op de 
gezinssituatie, tot een herverdeling van taken 
leiden. Vanuit een betaalde arbeidspositie 
kunnen vrouwen bovendien eisen stellen aan 
sociale d ien sten , vakbonden  of 
ondernemingsraden met betrekking tot hun 
arbeidsvoorwaarden (bijv. kinderopvang).

D at bij he t w egw erken  van de 
achterstandspositie de kwaliteit in gevaar komt, 
w ordt door voorstanders van positieve 
discriminatie betwijfeld. Deze voorstanders 
zien positieve discriminatie als een middel 
waarmee bepaalde mechanismen uitgeschakeld 
worden. Mechanismen die normaal gesproken 
tegen de vrouw werken. Door het weghalen 
van deze mechanismen kunnen vrouwen zich 
goed profileren op de arbeidsmarkt. Daarmede 
komt er een stroom van kwaliteit op d eze markt

"vrouw" en "kwaliteit" op een verkeerde 
manier tot elkaar. Dit komt door het volgende. 
Er wordt uitgegaan van het idee dat normaal 
gesproken diegene de voorkeur krijgt van de 
sollicitatiecommissie, die de beste kwalificaties 
heeft, dat wil zeggen de meeste ervaringsjaren, 
de hoogste cijfers, de langste publikatielijst, de 
beste contactuele eigenschappen, de langste 
bestuurlijke ervaring enzovoort. Kortom: 
diegene die een heel scala van eigenschappen 
en vaardigheden in zich herbergt> die tezamen 
voor kwaliteit staan, krijgt de baan. En in het 
geval van positieve discriminatie krijgt diegene 
die een vrouw is de voorkeur, waarmee 
kwalificaties ten onrechte weggeschoven 
worden. Hiermee koppelen tegenstanders van 
positieve discriminatie "kwaliteit" en "het 
vrouw zijn" aan één rationaliteit, namelijk de 
economische. Echter volgens de tegenstanders 
behoort "kwaliteit" tot de economische 
rationaliteit terwijl "vrouw zijn", althans in 
relatie met positieve discriminatie, tot de 
po litieke  ra tio n a lite it behoort. M et 
inachtneming van de politieke rationaliteit vindt 
er op basis van de economische rationaliteit een
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beslissing plaats met betrekking tot de 
sollicitanten. Immers, de vrouw met de meeste 
kwaliteit zal uitgekozen worden door de 
sollicitatiecommissie.
Ten slotte zien sommige voorstanders ook een 
fout in de opvatting van de tegenstanders met 
betrekking tot het woord "gelijkheid". Deze 
voorstanders hanteren een gelijkheidsbegrip 
dat normatief ingekleurd is. J.W. Scott131 schrijft 
hierover: "De politieke notie van gelijkheid 
houdt een erkenning in van het bestaan van 
verschil - ze hangt daar zelfs van af. (..) Als 
groepen of individuen hetzelfde waren zou het 
immers niet nodig zijn gelijkheid te vragen. 
Gelijkheid zou zeer wel kunnen worden 
omschreven als een bewuste onverschilligheid 
tegenover duidelijk omschreven verschillen". 
De voorstanders plaatsen deze visie tegenover 
de feitelijke visie van tegenstanders. In deze 
visie wordt gelijkheid van mensen wordt hun 
gelijksoortigheid veronderstelt.

EEN ANDERE OPVATTING
In het voorafgaande is al aangegeven dat de 
tegenstanders van positieve discriminatie 
"sekse" als een natuurlijk fenomeen zien. Vanuit 
deze opvatting ontstaat het grootste bezwaar 
van deze tegenstanders ten opzichte van 
positieve discriminatie, namelijk het ongelijk 
behandelen van mensen op basis van irrelevante 
gronden. Door deze ongelijke behandeling 
krijgt een bepaalde groep mensen (vrouwen) 
meer kansen en wordt een andere groep 
(mannen) achtergesteld. Een dergelijke situatie 
bestempelen de tegenstanders als oneerlijk, ook 
al zou het dienen om een bestaande ongelijke 
situatie op te heffen. Immers, het kwaad behoort 
niet in dienst genomen te worden om hetzelfde 
kwaad te bestrijden.

Positieve discriminatie lijkt op juridische 
weerstanden te stuiten; het Nederlandse recht 
kent immers verschillende anti-discriminatie 
bepalingen. Daarbij kan gedacht worden aan 
de anti-discriminatiebepalingen in de diverse 
verdragen waaraan Nederland gebonden is, 
artikel 1 van de Grondwet en het algemene 
beginsel van behoorlijk bestuur dat een gelijke 
behandeling vereist. Echter discriminatie blijkt 
te mogen indien daarmee een bepaalde

ongelijkheid opgeheven wordt. De wetgevende 
- en de rechterlijke macht blijken hiermee het 
woord "sekse" een betekenis te geven, die 
geconcentreerd is op de "sociale positie".

V rouw en w orden begunstigd  door de 
maatregelen die onder de noemer positieve 
discriminatie geplaatst kunnen worden. De 
tegenstanders stellen echter dat positieve 
discriminatie niet goed voor vrouwen is. Zij 
beargumenteren dit door te wijzen op een 
negatieve stem pel d ie  deze doelgroep 
opgedrukt krijgt. Openbaar, middels wetgeving 
en beleid, wordt ten slotte kenbaar gemaakt dat 
mannen "beter" zijn dan vrouwen. Mannen 
hebben immers geen extra steun in de rug 
nodig bij het zoeken naar werk.

Het hierboven aangegeven argument gaat uit 
van een "gelijkheidsbegrip", zoals het in de 
feitelijke zin wordt gebruikt. De tegenstanders 
vinden dan ook dat vrouwen best kunnen 
concurreren met mannen, waarbij ze zelf 
moeten vechten om een baan. Daarbij hebben 
ze niet allerlei voorkeursbehandelingen nodig. 
Vrouwen zullen kwaliteit te bieden moeten 
hebben, waarmee ze de concurrentiestrijd 
aankunnen. Middels deze opvatting wordt het 
gehele proces van "arbeid  zoeken" 
ondergebracht bij de economische rationaliteit. 
Vraag en aanbod bepalen wat er gebeuren gaat 
en dus niet allerlei normatieve, politieke 
elementen.

Door het geven van voorkeur aan vrouwen, 
worden mensen niet meer enkel op hun 
kwaliteiten beoordeeld. Hun sekse gaat een 
belangrijkere rol spelen. Dit is met name het 
geval indien het criterium niet meer "bij gelijke 
geschiktheid" is, maar "behorend tot een 
doelgroep" en "voldoet aan de eisen". Nog 
ingrijpender wordt het als vervolgens ook nog 
de eisen worden aangepast. Op deze wijze 
worden mensen met mindere kwaliteiten 
opgenomen in het arbeidsproces, wat ten koste 
gaat van mensen die meer te bieden hebben. De 
tegenstanders van positieve discriminatie gaan 
hierbij uit van een andere opvatting over 
"kwaliteit" dan de tegenstanders plegen te 
doen.
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TOT BESLUIT
Positieve discriminatie kan bekeken worden 
vanuit verschillende posities. Opvattingen 
spelen daarbij een rol, evenals het interpreteren 
van bepaalde begrippen. Dit interpreteren kan 
overigens niet los gezien worden van de 
opvattingen; deze liggen in eikaars verlengde. 
Bij het discussiëren overpositievediscriminatie 
is het van belang om daar rekening mee te 
houden.

Overigens vraag ik mezelf af of de discussie 
omtrent positieve discriminatie ten aanzien van

vrouwen nog lang voort zal duren. Ik verwacht 
nam elijk  d a t de  zogenaam de 
achterstandspositie van vrouwen binnen een 
afzienbare termijn opgelost zal worden door 
een natuurlijk proces. De laatste jaren komen 
er, in tegenstelling tot vroegere tijden, steeds 
meer vrouwen op de arbeidsmarkt terecht, die 
veel aan kwaliteit te bieden hebben. Zij zullen 
in staat zijn om de achterstandspositie weg te 
werken, misschien wel zonder kunstmatige 
ingrepen.

Stephan Verhoeven studeert aan de Katholieke 
Universiteit Brabant (KUB) en is actief binnen de 
Volkpartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in 
de afdeling Tilburg.

‘ 'v-v

[1] Dr. H. Willekens, Historische ontwikkeling van de functies van het geslachtsonderscheid in het positief 
recht.

[2] Dit citaat is afkomstig uit: Verhaar, drs. 0 ., Prima interpares, over de voorkeursbehandeling van vrouwen, 
decem ber 1991, ‘s Gravenhage, pagina 91.

[3] Scott, J.W., De constructie van gelijkheid versus verschil, De bruikbaarheid van de post-structuralistische 
theorie voor het feminisme, in het tiende jaarboek voor vrouwengeschiedenis, Nijmegen, 1989.
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EMANCIPATIE, NOG STEEDS EEN 
VROUWENVRAAGSTUK

~[~ E M A N C I P A T I E

M.J.H. den Ouden-Dekkers

Onlangs is er door het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar het belang dat 
burgers hechten aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Hoe hoger op de lijst, 
hoe meer burgers van het vraagstuk wakker liggen. Emancipatie hoort daarbij. Wel blijkt dat 
de plaats ervan op de agenda wat lager is dan in de achter ons liggende jaren, maar het is een 
vraagstuk dat de samenleving blijft boeien. Interessant is, dat de actiebereidheid om het 
emancipatievraagstuk op te lossen, nog steeds groot is. Het vraagstuk leeft dus bij de mensen, 
men w il er actie voor voeren, maar het blijft nog steeds overwegend een vrouwenvraagstuk.

In de vele discussies die over het onderwerp 
gevoerd worden, krijg ik vaak het gevoel dat er 
ook groepen zijn, vooral mannen, die denken 
dat het emancipatieproces voltooid is. Vrouwen 
komen immers steeds meer op de arbeidsmarkt, 
ve len  b ere iken  een econom ische 
zelfstandigheid. Wat zeuren vrouwen nu 
eigenlijk nog? Als de discussie op die noemer 
gevoerd wordt, communiceren wij eigenlijk 
vanaf oevers waartussen een heel diep water 
ligt. Wij dreigen dan heel snel de bekende 
koningskinderen te worden en keren ons 
vervolgens in onbegrip en afwijzing van elkaar 
af. Ik vind dat een slechte zaak, want dat draagt 
niet bij aan de wezenlijke erkenning van 
maatschappelijke vragen en een gezamenlijke 
inzet voor sociale vooruitgang.

Er is w el degelijk  sp rak e  van een 
vrouwenvraagstuk. De vrouw is een mens, die 
op haar minst in twee gedaanten verschijnt. 
Enerzijds als vrouw in onderscheid met de 
man; anderzijds als moeder, dus als een mens 
met een specifieke taak in het leven. Men spreekt 
wel over 'moeder de vrouw ', maar nooit over 
'vader de man'. Taalgebruik geeft vaak heel 
scherp de maatschappelijke beeldvorming 
weer. Het moederschap w ordt kennelijk 
beschouwd als de levensopdracht van de 
vrouw, terwijl het vaderschap voorde man een

bijkomende zaak is naast alle andere taken die 
hij in de maatschappij geacht wordt te vervullen.

Tegen die traditionele rolopvatting heeft het 
feminisme zich verzet. Het is een rolverdeling 
die het leven van vrouwen baseert op de 
biologische functies die ze hebben -het kunnen 
krijgen en grootbrengen van kinderen- en die 
er aan voorbij gaat dat vrouwen, evenals 
mannen, beschikken over andere vermogens 
van intellectuele aard, die zij voor de eigen 
ontplooiing of ten behoeve van de maatschappij 
willen ontwikkelen, benutten en inzetten. Daar 
komt nog bij, dat de biologische functies van de 
vrouw slechts een beperkt deel van haar leven 
beslaan, terwijl ook zij het recht heeft haar 
bestaan daam a zinvol in te vullen. Aan de 
voorwaarden daarvoor is bij lange na nog niet 
voldaan, omdat ten pricipale de traditionele 
rolverdeling tussen man en vrouw daarvoor 
geen mogelijkheden biedt. De veranderingen 
van de achter ons liggende jaren zijn 
aanpassingen van en aan het traditionele 
systeem; zij hebben nog geen structurele 
veranderingen teweeg gebracht.

Het is voor de vrouw nog steeds niet mogelijk 
een zei fstandig bestaan in economische, sociale 
en politieke zin op te bouwen. Op alle terreinen 
blijft zij afhankelijk: van haar partner of bij
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scheiding vervolgens van de staat in het kader 
van de bijstandsvoorzieningen. Vooral voor 
oudere vrouwen betekent dat vaak een eenzaam 
en armoedig bestaan; voor jongere vrouwen 
met kinderen betekent dat vaak een zorgelijk 
en zwaar belast bestaan.

Van jongs af aan is voor mij de wezenlijke vraag 
geweest: waarom doet een maatschappij 
vrouwen dat aan? Waarom krijgen zij niet 
evenveel ontwikkelingsmogelijkheden als 
jongens en mannen? Waarom kunnen zij 
economische zelfstandigheid alleen maar 
realiseren in de moeilijke omstandigheden van 
de combinatie van een baan buitenshuis en de 
volledige verantw oordelijkheid voor de 
zorgtaken binnenshuis? Waarom krijgt de man 
niet evenzeer het recht om daadwerkelijk zorg 
voor kinderen op zich te nemen? Waarom is 
zijn zorgverantwoordelijkheid beperkt tot de 
materiële kant van de zaak: de zorg voor het 
dagelijks brood voor zichzelf, zijn vrouw en 
zijn kinderen? Waarom blijft de organisatie 
van de arbeid gebaseerd op de beschikbaarheid 
van mannen gedurende vijf dagen per week en 
acht uur per dag met thuis een goede fee die 
voor alles zorgt?

Het is toch vreemd, dat wij onze jonge meisjes 
naar school laten gaan, aansporen een goede 
opleiding te kiezen en het hen vervolgens 
onmogelijk maken datgene wat zij geleerd 
hebben in te zetten voor de ontplooiing van 
zichzelf en ten nutte te maken van de hele 
maatschappij? Ik beschouw dat als een 
verspilling van kostbaar menselijk kapitaal, 
wat niet strookt met de opdracht zorgvuldig 
om te gaan met de talenten waar we over 
beschikken.

Deze op mannen gerichte organisatie van de 
betaalde arbeid werkt niet alleen door in de 
taakverdeling binnen het gezin, maar ook in de 
verdeling van het vele vrijwillige werk in de 
maatschappij. Vrouwen vervullen meer dan 
mannen vrijwillige taken; bovendien zijn dat 
ook dan weer voornamelijk zorgtaken, terwijl 
activiteiten die de ontwikkeling van de 
maatschappij sturen, voor het merendeel in 
handen van mannen zijn.

Het vrouwenvraagstuk is dus niet alleen een 
vraagstuk van rolverdeling, maar ook een 
machtsvraagstuk tussen de seksen. De sociaal- 
culturele component daarin heeft nog steeds 
een ongekende kracht, waardoor het gelijke 
recht voor man en vrouw op zelfbeschikking in 
de praktijk nog lang niet gerealiseerd is.

De ordening van onze westerse samenleving is 
zeer door het christendom gedomineerd. Mede 
tengevolge daarvan heeft de vrouw een 
afhankelijke, aan de man ondergeschikte positie 
gekregen. Op zich is hier sprake van een 
merkwaardig verschijnsel. In de klassieke 
oudheid had de vrouw de status van een 
onmondige, in positie nauwelijks verschillend 
van haar kinderen. Juist de boodschap van 
Christus heeft daar verandering in gebracht. 
Het revolutionaire uitgangspunt van de 
naastenliefde plaatste het vaderlijk gezag in het 
kader van het welzijn van het kind en het bood 
de echtgenote-moeder de positie van gezellin in 
plaats van slavin. U itgangspunt was de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw, die als 
mens dezelfde rechten en plichten deelden ten 
opzichte van hun kinderen. De verbreiding 
van het christendom leidde aanvankelijk tot 
een belangrijke verandering in de status van de 
vrouw, alsook in haar feitelijke rechten. Deze 
essentiële boodschap van liefde en gelijkheid is 
h e laas gaan d ew eg  o verstem d  door 
interpretaties van de christelijke theologie, 
waardoor de dominante positie van de man 
uiteindelijk werd gelegitimeerd in vaderlijk en 
echtelijk gezag op basis van macht. Zowel aan 
het oud-testamentische scheppingsverhaal als 
aan de nieuw-testamentische paulinische 
wetten wordt de legitimatie ontleend om 
vrouwen een ondergeschikte positie toe te 
kennen.

Door al deze ontwikkelingen wordt het 
vrouw envraagstuk  een erg ingewikkeld 
probleem, dat in zijn oplossingen op taaie 
weerstanden stuit. Enerzijds gaat het daarbij 
om de weerstand vanuit een lange en sterke 
traditie; anderzijds vraagt het machtsprobleem 
om strijd: het kenmerk van macht is nu eenmaal, 
dat zij nooit gemakkelijk en vrijwillig uit handen
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gegeven wordt.

D eze s itu a tie  geeft aan  d a t de 
vrouwenem ancipatie een moeilijk sociaal 
vraagstuk is, dat alleen maar met overtuiging 
en strijd kan worden opgelost. Daar is veel 
taaie kracht voor nodig. Het feminisme in al 
haar verschijningsvormen heeft zich daar voor 
ingezet. Dat ging soms ook gepaard met veel 
onderlinge strijd over analyse, uitgangspunten 
en oplossingen. Maar, uiteindelijk is het 
feminisme even sterk, zo niet sterker gebleken 
dan de tegenkrachten, want op de historische 
lijn van twee eeuwen is er toch grote 
vooruitgang geboekt. Waar mijn grootmoeder 
van droomde, is voor mij gedeeltelijk mogelijk 
geworden. Ik zie het als mijn taak aan de 
voltooiing van haar droom te werken. Het recht 
op ontplooiing komt immers alle mensen gelijkelijk 
toe: traditionele rolverdelingen tussen mannen en 
vrouwen doen aan dit recht afbreuk.

Vanuit die filosofie is in de achter ons liggende 
jaren de roep om een emancipatiebeleid 
ontstaan. Dat is er ook gekomen, vanuit de 
volgende hoofddoelstelling:

Het bevorderen van de ontwikkeling van de huidige 
maatschappij, waarin het sekseverschil nog in zo 
grote mate is geïnstitutionaliseerd, naar een 
pluriforme maatschappij, waarin ieder ongeacht 
sekse of burgerlijke staat de mogelijkheid heeft een 
zelfstandig bestaan te verwerven en waarin 
vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen, 
vrijheden en verantwoordelijkheden kunnen 
realiseren.

Deze centrale doelstelling is vervolgens in drie 
subdoelstellingen uitgewerkt:
a. Het verzekeren van gelijke rechten van 
mannen en vrouwen;
b. Het bereiken van structurele veranderingen 
waardoor sekseverschil niet langer een van de 
pijlers van de maatschappelijke organisatie 
vormt;
c. Het doorbreken van beeldvorming in termen 
van mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Het nieuwe Beleidsprogramma emancipatie: 
"Met het oog op 1995", dat onlangs door deze

regering werd uitgebracht, hanteert deze 
doelstelling onverkort.

Met dit hoofduitgangspunt en de afgeleide 
doelstellingen neemt de regering de taak op 
zich, wetgeving tot stand te brengen die recht 
doet aan dit emancipatie-streven. Dat betekent 
het wijzigen van bestaande wetten en nieuwe 
wetten op dit uitgangspunt te laten berusten. 
Maar ongelijke posities maak je daarmee niet 
gelijk. De gelijke rechten worden toegepast op 
mensen in ongelijke situaties. Er moet dus meer 
gebeuren, want als je aan een grote en een 
kleine hoop zand evenveel zand toevoegt, dan 
blijven die hopen onderling toch ongelijk. De 
discriminatie tussen man en vrouw blijft dan 
toch bestaan en dat is in strijd met de grondwet.

Gelijkheid ontstaat niet alleen door wetgeving. 
Ook maatschappelijke ongelijkheden in toegang 
tot arbeid, inkomen, kennis en macht maken 
onderdeel uit van de ongelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. De toegang tot arbeid 
en inkomen wordt belemmerd door het bestaan 
van kostw innersvoorzieningen en fiscale 
voo rde len , do o r ongelijke rech ten  in 
pensioenvoorzieningen, door gebrek aan 
kinderopvangvoorzieningen en gebrekkige 
oudersch ap s- en
zw angerschapsverlofvoorzieningen, door 
ongelijkheid in opleidingen, door ongelijke 
deelname aan de politieke en maatschappelijke 
besluitvorming.

Nu kan men zeggen da t dat de keus van mensen 
zelf is. Maar, als er zeer vaste denkbeelden 
bestaan over wat mannen en vrouwen in de 
maatschappij mogen en kunnen doen, dan 
werkt die beeldvorming belemmerend. Het 
vergt dan veel individuele inspanning en moed 
van mensen om tegen die gevestigde orde in te 
gaan. Die beelden bewerkstelligen dat jonge 
meisjes worden voorbereid op moederschap 
en jonge mannen op arbeidsmarktparticipatie. 
Da t betekent dat vrouwen de eigen economische 
ze lfs tan d ig h e id  o n d e r m oeilijke 
omstandigheden moeten bevechten en jongens 
zich niet voorbereiden op het vaderschap. Voor 
beiden betekent dat verlies: vrouwen blijven 
economisch afhankelijk en mannen beseffen
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op latere leeftijd dat ze veel in de opvoeding 
van hun k inderen  hebben gem ist. De
beeldvorming over de verschillende rollen van 
mannen en vrouwen in de samenleving ontzegt dus 
enerzijds vrouwen het recht op economische 
zelfstandigheid en anderzijds mannen het recht op 
zorgend vaderschap.

En waar blijft dan het belang van de kinderen, 
is een veelgehoorde vraag. Het belang van 
kinderen w ordt niet geschaad door de 
emancipatie van de vrouw, maar door het 
uitblijven van de noodzakelijke structurele 
veranderingen die het voor mannen en vrouwen 
mogelijk maken arbeid buitenshuis en zorg 
voor kinderen te combineren. Daarvoor zijn 
meer deeltijdbanen nodig en een structurele 
a rb e id stijd v e rk o rtin g  m et gelijk tijd ige 
bedrijfstijdverlenging, zodat een gezonde 
herverdeling van de betaalde en onbetaalde 
arbeid kan plaatsvinden.

Een kenmerk van algemene emancipatie is de 
erkenning dat het huwelijk niet de enige 
sam enlevingsvorm  van m ensen is. Ook 
daarvoor is veel strijd geleverd. Emancipatie 
van de vrouw betekent ook dat vrouwen op 
voet van gelijkheid met mannen het recht 
hebben het juridisch ouderschap uit te oefenen, 
zoals dat aan mannen is toegekend. Het gaat 
daarbij om de geldigheid van bestaande normen 
en waarden en de beperking daarvan voor de 
vrijheidsbeleving van mensen.

Bij afstamming denkt men associatief zeer snel 
aan bloedverwantschap, terwijl afstamming in 
juridische zin met name betrekking heeft op de 
relatie van het kind met de door het recht als 
moeder aangewezen vrouw en de als vader 
aangewezen man. In Nederland worden naar 
schatting jaarlijks 5.000 kinderen binnen een 
huwelijk geboren, die door een andere man 
dan de wettige echtgenoot zijn verwekt. 
Bloedverwantschap en juridisch ouderschap dekken 
elkaar dus niet naadloos. Mensen maken 
tegenwoordig steeds meer openlijk duidelijk 
op welke wijze zij uitdrukking willen geven 
aan ouderschap en gezinsleven. Vrouwen 
vinden de binding aan een man niet altijd meer 
gewenst. Juridisch lopen zij dan tegen een aan ta 1

problemen op. Bovendien hebben mannen meer 
mogelijkheden om als sociale ouder het 
juridische ouderschap te verkrijgen. Het 
erkenningsrecht hoort echter gelijkelijk 
toegankelijk te zijn voor mannen en vrouwen. 
Het is daarom beter te spreken van "de 
aanvaarding van het ouderschap". Zo kan ook 
beter de voorwaarde van het huwelijk voor 
adoptie vervallen. Gelijke behandeling van 
verschillende soorten sociale ouders vormt een 
steeds in d rin g en d e r p u n t in  de 
maatschappelijke en politieke discussies. De 
liefdevolle omgeving is het belangrijkste voor 
een kind. Het huwelijk biedt die garantie niet 
onvoorwaardelijk. Incestzaken en de historie 
van kindermishandeling vormen daarvoor 
mede het bewijs. Daarmee val ik het huwelijk 
niet af, maar ik wil het wel relativeren als enige 
opvoedingsm ogelijkheid voor kinderen. 
Normen en waarden zijn immers geen statisch 
gegeven. Wij moeten ons er altijd voor hoeden 
te leven vanuit beginselen, die we als een groot 
onrecht zouden ondergaan als ze op onszelf 
zouden worden toegepast. Het is onder alle 
omstandigheden in het belang van het kind te kunnen 
opgroeien in een liefdevolle omgeving; de 
samenlevingsvorm van partners hoort aan dit 
uitgangspunt ondergeschikt te zijn. Verschil in 
toegang tot het recht op juridisch ouderschap voor 
verschillende relatiepatronen van mensen 
verzwakken het uitgangspunt van het belang van 
het kind.

Voor de emancipatie van de vrouw geldt het 
woord van John Stuart Mill: "De menselijke 
natuur is geen machine die men naar een model 
bouwen kan en die men precies het werk kan 
laten doen waarvoor hij gemaakt is. Integendeel, 
de menselijke natuur is als een boom, die naar alle 
kanten moet kunnen uitgroeien en zich moet kunnen 
uitbreiden, in overeenstemming met zijn innerlijke 
krachten die er een levend ding van maken. Wanneer 
een maatschappij aan ieder gelijke mogelijkheden 
wil geven met respect voor ieders aanleg, is het van 
wezenlijk belang, dat uiteenlopende mensen een 
verschillend leven kunnen leiden."

Geen verschillen dus op grond van rolpatronen, 
maar voor man en vrouw een recht op eigen 
ontplooiingsmogelijkheden vanuit een gelijke,
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onbelem m erde  s ta rtp o sitie . H et 
v ro u w e n v ra ag s tu k  is te rech t een 
maatschappelijk vraagstuk en daarmee ook een 
mannenaangelegenheid.

M.J.H. den Ouden-Dekkers is voorzitter van de 
emancipatieraad.
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GEMEENTEN EN EMANCIPATIE

Henk Kamp

2 Oktober 1993, het Marriott hotel in Amsterdam.
Tweehonderd liberale jongeren de hele dag bijeen om te discussiëren over 'Nederland moet 
weer aan de slag', het concept-verkiezingsprogramma van de VVD voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van mei 1994. Tweehonderd jonge liberale mannen en vrouwen, goed 
opgeleid, sociaal vaardig, communicatief sterk. Tijdens de plenaire discussieronde's middags, 
valt me plotseling op dat vooral mannen het woord voeren. De eerste vrouw die vervolgens het 
woord neemt, was dat kennelijk ook opgevallen, want ze zegt er iets over. Geroezemoes in de 
zaal: 'Daar beginnen ze weer ... (zucht).' We zouden toch discussiëren over het 
verkiezingsprogramma van de VVD, niet over de emancipatie van de vrouw? Daar zijn we het 
toch al lang over eens? Beatrix is koningin, Ien Dales minister van Binnenlandse Zaken, Dian 
van Leeuwen voorzitter van de VVD, wat wil je dan nog meer?

Ik denk dat een liberale partij het per definitie 
in ieder verkiezingsprogramma heeft over 
emancipatie in de meest brede zin van het 
woord. Liberalen zijn immers politiek actief 
om te werken aan een samenleving waarin 
iedereen echt gelijke kansen krijgt om zich te 
ontplooien. Dat betekent dat liberalen zich 
inzetten voor individuele personen en voor 
groepen personen die nu in ons land in een 
achterstandssituatie verkeren, voor de Derde 
Wereld, w aar het velen aan het meest 
elementaire ontbreekt en voor toekomstige 
generaties, die om te kunnen leven een schone 
bodem, schoon water en schone lucht nodig 
hebben. Liberalen staan dus voor emancipatie, 
voor een stimulerend sociaal beleid, voor 
ontw ikkelingssam enw erking  gericht op 
ze lfred zaam h eid  en voor d u u rzam e  
ontwikkeling.

Ook over de emancipatie van de vrouw zijn we 
voorlopignognietuitgesproken. Wettelijk mag 
alles dan nu netjes geregeld zijn, feit blijft dat de 
vrouw in onze samenleving eeuwenlang 
systematisch kort is gehouden en dat werkt 
nog steeds door.

In de middeleeuwen hoorde een vrouw 
juridisch als zaak tot 'des mans casteijle'.

Casteijle betekent vee, roerend vermogen, een 
voorwerp dat van nut is. Vrouwen stonden - 
zoals ook blijkt uit de oudste schriftelijke 
bronnen van het Nederlandse recht- onder de 
voogdij van mannen: hun vaders, broers of 
echtgenoten. Ter verklaring werd gewezen op 
hun 'opperv lakk ige  ziel, onbestendige 
gevoelens en geringe  v ers tande lijke  
ontwikkeling'.
Geleidelijk verdween die algemene voogdij. 
Ongehuwde vrouwen werden min of meer 
zelfstandig, al zag men ze als 'onvolkomen 
m ensen '. G ehuw de v rouw en  bleven 
onderworpen aan hun echtgenoten. De man 
had het gezagsrecht over zijn vrouw, inclusief 
het tuchtigingsrecht. Het uitoefenen van dit 
laatste recht raakte in de achttiende eeuw uit de 
mode, maar er kon geen misverstand zijn over 
de verhoudingen. Volksopvoeder vader Cats 
doceerde: 'De man betragt de wet des lands, de 
wijfs den wille van den mans.'
In de loop van onze twintigste eeuw verdwenen 
de wettelijke beperkingen van de positie van 
de vrouw. Maar nog in 1954 legde de Hoge 
Raad in een arrest vast dat een vrouw die niet 
in het huis van haar man verblijft, zich schuldig 
maakt aan landloperij. En pas in 1983 werd 
wettelijk geregeld dat de ouderlijke macht ook 
bij de moeder berust.
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Het zijn niet alleen wettelijke beperkingen 
geweest die historisch de positie van de vrouw 
in onze samenleving hebben bepaald. Mede 
bepalend waren ook fysieke factoren. De 
mensen bereikten gemiddeld een minder hoge 
leeftijd dan nu en de vrouwen waren het 
grootste deel van hun volwassen leven kinderen 
aan het krijgen of hadden die net gekregen.
In 1751 stierf op veertigjarige leeftijd Susanne 
V alck, ech tgeno te  van  de G elderse  
landgoedeigenaar Ludolf van Heeckeren en 
moeder van acht kinderen. Zes andere kinderen 
overleden kort na de geboorte. Susanne werd 
toen ze dertien was door haar vader, de 
burgemeester van Zutphen uitgehuwelijkt. 
Haar vijfde kind kreeg ze vóór ze twintig jaar 
oud was.
Dat Ludolf van Heeckeren zijn talenten 
maatschappelijk kon ontplooien en Susanne 
Valck niet, lag niet alleen aan de wettelijke 
beperkingen!

Tegenwoordig worden we gemiddeld 80, 
krijgen vrouwen hun eerste kind als ze 28 zijn 
en ligt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw 
op anderhalf.
Nu ook de fysieke factoren maatschappelijke 
ontplooiing van de vrouw niet meer in de weg 
staan, rest nog slechts de historisch bepaalde, 
traditioneel gegroeide rolverdeling tussen man 
en vrouw: Als ze samen wonen, zorgt de man in 
de eerste plaats voor het inkomen, de vrouw in 
de eerste plaats voor het huishouden, de 
kinderen en eventuele zieke familieleden of 
buren. Dit laatste gaat ook op als man en vrouw 
allebei betaalde arbeid verrichten. Zij besteedt 
dan drie keer zoveel tijd aan onbetaalde 
zorgarbeid. Zelfs als de vrouw als enige betaald 
werk verricht, dan nog besteedt zij meer tijd 
aan zorgarbeid dan haar partner.

Vanuit deze achtergrond moeten we kijken 
naar de positie van de vrouw vandaag de dag 
binnen de gemeentelijke ambtelijke apparaten. 
Ik heb dat eens gedaan in de streek waar Susanne 
Valck leefde, in zeven aan elkaar grenzende 
plattelandsgem eenten op de grens van 
Gelderland en Overijssel.
Van een gemeentelijk emancipatiebeleid blijkt

geen sprake: 'Er is al zoveel te doen, nieuwbouw 
van woningen, wegenonderhoud en zo. We 
moeten bezuinigen. Emancipatiebeleid is 
tegenwoordig toch niet meer zo nodig? Onze 
prioriteiten liggen anders.'
Met elkaar tellen deze zeven gemeenten 73.000 
inwoners.
Er zijn 81 gemeenteraadsleden, waarvan 
achttien vrouwen. Die gemeenteraadsleden 
hebben met elkaar zestien wethouders gekozen, 
waarvan één vrouw. De zeven colleges van 
burgemeester en wethouders hebben in totaal 
64 ambtenaren in een leidinggevende functie 
aangesteld. Onder hen niet één vrouw. Niet 
één!
Voor het enige lichtpuntje zorgde minister 
Dales. Onlangs gingen twee van de zeven 
mannelijke burgemeesters met pensioen. Als 
opvolgers benoemde zij twee vrouwen, passend 
in haar beleid gericht op positieve aktie: gewoon 
binnen je eigen mogelijkheden je best doen om 
de situatie te verbeteren en te komen tot een 
meer evenredige verdeling.

Natuurlijk komt het wel tot evenredig delen 
van betaalde arbeid over mannen en vrouwen 
in ons land en dus ook binnen de gemeentelijke 
ambtelijke apparaten, in de loop van de 
vo lgende eeuw . M aar het is de 
v eran tw o o rd e lijk h e id  van de liberale  
bestuurders van vandaag en van de jonge 
liberalen die hen morgen opvolgen om te zorgen 
dat dat niet vèr in de volgende eeuw wordt. Het 
is hun verantwoordelijkheid er wezenlijk aan 
bij te dragen dat de huidige overgangsperiode 
zo kort mogelijk duurt.

W at kun je daaraan  doen als liberale 
gemeentebestuurder?
Om te beginnen het onderwerp op de politieke 
agenda zetten. Huizen bouwen en wegen 
onderhouden is belangrijk, maar ook belangrijk 
is het in de praktijk in je eigen organisatie 
bieden van gelijke ontplooiingskansen aan 
mannen èn vrouwen. Laat de huidige situatie 
helder in beeld brengen en bespreek die met je 
collegabestuurders. Hoe zit het nu met de 
verdeling van functies en posities over mannen 
en vrouwen en wat vinden wij daarvan? Welke 
verdeling vinden wij wenselijk en wat willen
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we doen om dat voor elkaar te krijgen? Met 
elkaar afspraken maken over een concreet te 
realiseren doel en de -redelijk korte- termijn 
waarbinnen dat doel bereikt moet worden. 
Afspraken maken over de beleidsinstrumenten 
die je daartoe in wilt zetten. Personen 
verantwoordelijk maken.

Laten we het eens hebben over het te realiseren 
doel en over de middelen om dat doel te 
bereiken, de beleidsinstrumenten.
Het is nog niet realistisch het doel te stellen op 
50 procent mannen en 50 procent vrouwen in 
alle lagen van het gemeentelijk apparaat. 
Daarvoor zijn de verschillen te groot en 
daarvoor is de arbeidsparticipatie van vrouwen 
nog te laag.
Gemeenten die al langer met emancipatiebeleid 
bezig zijn en de eerste resultaten hebben bereikt, 
kunnen zich een ander doel stellen dan 
gemeenten die nog niet één vrouwelijke chef 
hebben. In de gemeenten van de eerste groep is 
inm id d e ls  b e re ik t d a t in de laagste  
salarisschalen (1 t /m  5) 50 procent van de 
formatieplaatsen door vrouwen worden bezet 
en in de hoogste schalen (10 en hoger) tien 
procent of meer.

De middelen om het gestelde doel te bereiken 
zijn in alle gemeenten dezelfde.
Het begint met het regelen van kinderopvang

en het duidelijk maken aan alle werknemers - 
mannen en vrouwen- dat zij desgewenst voor 
hun jonge kinderen daarvan gebruik kunnen 
maken.
Vervolgens in personeelsadvertenties vrouwen 
nadrukkelijk  u itnod igen  te solliciteren. 
T enm inste  één v ro u w  in de 
sollicitatiecom m issie. De leden van de 
sollicitatiecommissie verzoeken bijzondere 
aandach t te besteden  aan vrouw elijke 
sollicitanten: bij voorrang selecteren en 
oproepen. Niet te stringent vasthouden aan 
ervaringseisen. Kritisch nagaan hoeveel en 
welke ervaring nu  werkelijk nodig is. 
Praktijkstages organiseren om in een gebrek 
aan ervaring te voorzien. Aandacht besteden 
aan de vrouwen die al -meestal in lagere 
functies- in dienst zijn: cursussen aanbieden 
om de doorstrom ingsm ogelijkheden  te 
bevorderen, doen aan carrièrebegeleiding.
Zo kan een gemeentebestuurder een werkelijk 
liberaal personeelsbeleid vormgeven!

Geleidelijk zullen we zien dat vrouwen meer 
participeren in betaalde arbeid en mannen meer 
in onbetaalde zorgarbeid. Geleidelijk groeien 
we toe naar een situatie dat mannen en vrouwen 
gelijke kansen krijgen zich te ontplooien, zowel 
in betaald werk als in onbetaalde zorgarbeid. 
We zitten in een onomkeerbaar proces dat de 
goede kant op gaat, de liberale kant. De jonge 
liberalen die op 2 oktober in het Marriott hotel 
in Amsterdam bijeen waren, zullen een 
wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de 
versnelling van dat proces. Ze kunnen beginnen 
met erover te praten, bijvoorbeeld bij de 
b eh an d e lin g  van een concep t
verkiezingsprogramma.

Henk Kamp is wethouder van de gemeente Borculo 
en voor de VVD kandidaat voor de Tweede- 
Kamerverkiezingen in 1994.

''
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HUISHOUDEN IN MANNENMACHT
Van vrouwenstrijd om gelijkheid naar mannengevecht 
om het aanrecht

Dr. M. Niphuis-Nell

De participatie van vrouwen is in de afgelopen decennia in alle sectoren van de samenleving 
aanzienlijk gestegen. Mannen daarentegen gingen iets meer tijd besteden aan huishoudelijk 
werk en kinderverzorging. In het navolgende schets ik de ontwikkelingen op de terreinen van 
betaalde arbeid, politiek en bestuur, onbetaalde arbeid, en voor de jonge generaties de mate van 
(on)gelijkheid in het onderwijs en in de beelden die jongeren hebben van hun eigen toekomst 
op het terrein van beroepsarbeid en gezin.

ARBEIDSMARKT

Participatie
De deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt 
is in de afgelopen twintig jaar fors toegenomen. 
In 1973 behoorde nog slechts 29% van de 
vrouwen van 15-64 jaar tot de beroepsbevolking, 
nu is da t inmiddels 55 %. Als we de Nederlandse 
vrouwen vergelijken met vrouwen uit andere 
landen van de Europese Gemeenschap (EG) 
dan valt een aantal zaken op. In de eerste plaats 
valt op dat op dit moment de participatiegraad 
van Nederlandse vrouwen een gemiddeld 
niveau heeft. In zes EG -landen is de 
participatiegraad lager, in de vijf andere landen 
is hij hoger. Dat gemiddelde niveau is een 
nieuw fenomeen. Ons land heeft historisch 
gezien heel lang een lage participatiegraad van 
vrouwen gekend. Zo hadden wij in 1973 nog de 
laagste participatiegraad van alle 12 (huidige) 
EG-landen. In de afgelopen twintig jaar is in 
ons land de participatiegraad van vrouwen 
dus sneller gestegen dan die in andere EG- 
landen. Deze stijging kan deels worden gezien 
als een inhaalmanoevre van een land waarin de 
a rb e id sm a rk tp a rtic ip a tie  van  vrouw en  
traditioneel laag was.

Deeltijd
Bij de vaststelling van een snel toegenomen 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen moet 
echter direct ook gewezen worden op het feit

dat deze stijging in sterke mate gerealiseerd is 
door toename van deeltijdbanen voor vrouwen. 
Deeltijdarbeid van vrouwen in ons land is zo'n 
kenmerkend verschijnsel geworden dat op dit 
moment geen enkel ander westers land ons 
overtreft in deeltijdparticipatie. Van de 
werkende Nederlandse vrouwen doet 62% dat 
in deeltijd (mannen: 17%). Drie andere landen 
waarin de deeltijdparticipatie van vrouwen 
hoog is zijn Noorwegen, Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk, maar daar komt dit cijfer 
toch niet uit boven de 48% (mannen: maximaal 
10%).
Wanneer de deeltijdbanen worden omgerekend 
in - een uiteraard kleiner aantal - voltijdbanen 
resulteert dit in het aantal arbeidsjaren. De 
arbeidsmarktparticipatie in personen van 55%, 
komt overeen met een arbeidsmarktparticipatie 
in arbeidsjaren van 28% (voor mannen, in 
personen: 82%, in arbeidsjaren: 63%). In 
arbeidsjaren gemeten is de participatiegraad 
van vrouwen in ons land ook nu nog altijd een 
van de laagste in de EG.

Kinderopvang en verlof
Met de hoge deeltijdparticipatie is een stukje 
van een typisch Nederlandse cultuur geschetst. 
De problematiek van het combineren van 
beroepsarbeid met de zorg voor huishouden 
en gezin doet zich in alle westerse landen voor. 
De oplossingen die daarvoor gecreëerd worden 
zijn deels dezelfde, maar er doen zich ook heel
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duidelijke accentverschillen voor tussen landen. 
Zo lossen Zweden en Denemarken deze 
p ro b lem atiek  in hoge m ate  op do o r 
gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen 
voor de allerjongsten - naast een relatief hoge 
deeltijdparticipatie - en ook België en Frankrijk 
kennen wat dit betreft nog een relatief hoog 
niveau. In de twee Scandinavische landen is 
voor circa de helft van de kinderen van jonger 
dan 3 jaar een plaats in de gesubsidieerde 
opvang beschikbaar, bij onze twee zuidelijke 
buren vindt 20% van deze kinderen hierin een 
plaats, in Nederland en overige EG-landen 
varieert dit aandeel tussen de 2 en 6% (het 
betreft hier gegevens voor de periode 1986- 
1989).

Dat lage niveau kan onder andere verklaard 
worden uit het feit dat kinderopvang
voorzieningen in een recent verleden niet nodig 
waren: vrouw en participeerden im m ers 
nauwelijks op de arbeidsmarkt en zeker 
gehuwde vrouwen met jonge kinderen (0-4 
jaar) deden dat niet. In 1975 participeerde van 
hen nog slechts 12% op de arbeidsmarkt, in 
1989 was hun participatie evenwel al gestegen 
naar 33%. Daarnaast bleek in de afgelopen 
decennia ook, dat er nog een duidelijke 
weerstand tegen kinderopvangvoorzieningen 
te overwinnen was, vooral als het ging (en gaat) 
om het opvangen van heel jonge kinderen in 
crèches. Pas in 1990 heeft de regering een 
stimuleringsmaatregel voor kinderopvang 
ingevoerd en dat heeft er aan meegewerkt dat 
het aantal kinderopvangplaatsen in de laatste 
jaren een sterk stijgende lijn vertoont. Maar ook 
eind 1991 bedraagt het aandeel kinderen jonger 
dan 3 jaar waarvoor een plaats beschikbaar is, 
nog slechts 4% (1989: 2%). Sinds 1991 geldt de 
s tim u le rin g sm aatreg e l ook voor de 
buitenschoolse opvang, dat wil zeggen voor 
kinderen van 4-12 jaar. Ook hierin d oet zich een 
stijging voor, maar wat vooral opvalt is dat het 
voorzieningenniveau nog lager ligt dan dat 
voor de opvang van de allerjongsten. In 1989 
waren er opvangplaatsen beschikbaar voor 0,2% 
van de 4-12 jarigen, eind 1991 was dit inmiddels 
0,33%.

Om beroepsarbeid en de zorg voor kinderen te

kunnen com bineren w orden veelal ook 
verlofregelingen gecreëerd. Het gaat dan met 
name om zwangerschaps- en bevallingsverlof, 
ouderschapsverlof en verlof bij ziekte van 
kinderen. Tot 1990 bedroeg de totale lengte van 
het zwangerschaps- en bevallingsverlof in 
Nederland slechts 12 weken. Met ingang van 
1990 werd dit verlengd tot 16 weken. Een jaar 
la ter, in 1991, trad  de W et op het 
ouderschapsverlof in werking. Volgens deze 
wet mogen ouders van kinderen jonger dan 4 
jaar gedurende een half jaar hun arbeidstijd 
terugbrengen tot 20 uur per week. In de wet is 
eventuele betaling niet geregeld, de regering 
laat dit over aan de sociale partners. Een 
wettelijk geregeld verlof bij ziekte van kinderen 
kent ons land niet. De regering is van mening 
dat ook hier het op de weg ligt van de sociale 
partners om dit te regelen.

De verbeteringen die ik zojuist heb genoemd 
zijn alle van zeer recente datum . De 
Stim uleringsm aatregel kinderopvang, de 
verlenging van het zw angerschaps- en 
bevallingsverlof en de invoering van het 
ouderschapsverlof dateren alle van rond 1990. 
Vóór 1990 waren deze faciliteiten in ons land 
dus minimaal of afwezig. Vermoedelijk heeft 
dit minimale niveau een belangrijke rol gespeeld 
in het feit d a t de s tijg ing  in de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen vooral 
plaats had in de vorm van deeltijdarbeid. 
Deeltijdparticipatie is daarmee een typisch 
Nederlandse wijze om de problematiek van de 
combinatie van beroepsarbeid en gezinsarbeid 
op te lossen. De vrouwen die wel een voltijds 
baan hebben zijn overwegend jong. Voltijds 
werken gebeurt dan ook vooral door jonge 
vrouwen die nog geen kinderen hebben.

Uittreding en herintreding
De hoge mate van deeltijdparticipatie betekent 
overigens niet dat vrouwen niet uit de 
arbeidsmarkt treden als zij kinderen krijgen. 
Van de vrouwen met een kind jonger dan 4 jaar, 
verricht de meerderheid (tweederde) geen 
beroepsarbeid. Onder de vrouwen die wel 
blijven werken als zij jonge kinderen hebben 
zijn de hoog opgele ide  v rouw en  
oververtegenwoordigd. Vrouwen die na een
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aantal jaren te hebben gezorgd voor de kinderen 
terugkeren op de arbeidsmarkt, zijn sinds de 
jaren zeventig een vertrouwd verschijnsel 
geworden op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Onder deze herintredende vrouwen zijn de 
lager opgeleide vrouw en oververtegen
woordigd.

Segregatie
Een b e lang rijk  kenm erk  van de 
arbeidsmarktpositie van vrouwen en mannen 
is de beroepensegregatie naar sekse. Enkele 
v o o rbee lden  van  u itg esp ro k en  
vrouw enberoepen zijn de beroepen van 
secretaressen en typisten, huishoudelijk en 
verzo rgend  personeel, en verp legende 
b ero ep en  (m eer d an  80% vrouw en). 
U itg esp ro k en  m an n en b ero ep en  zijn 
bijvoorbeeld de beroepen van loodgieters en 
lassers, metselaars en andere bouwvakkers (0 % 
vrouwen), machinebankwerkers en monteurs 
(2%), chauffeurs, en architecten en tekenaars 
(5%). H et aandeel vrouw en in hogere 
leidinggevende functies is pas gaan stijgen in 
de tweede helft van de jaren tachtig. Thans is 
het aandeel vrouwen in deze hogere functies 
13%.
In de mate waarin zich seksesegregatie op de 
arbeidsmarkt voordoet is niets veranderd in de 
afgelopen decennia. Stel dat wedeze segregatie 
zouden willen opheffen, terwijl we wel de 
beroepenstructuur gelijk houden. Om dat te 
bereiken zou 29% van de werkende vrouwen 
en mannen van beroep moeten veranderen. 
Dat cijfer geeft er een aardige indruk van hoe 
sterk de seksesegregatie op de arbeidsmarkt is.

Inkomen
Met beroepsarbeid w ordt uiteraard een 
inkomen verdiend. Voor vrouwen en mannen 
is dat inkomen geenszins gelijk. Dat geldt voor 
alle westerse landen en Nederland is daarop 
geen uitzondering. In ons land wordt dat in de 
eerste plaats veroorzaakt doordat de meeste 
vrouwen in deeltijd werken. In de tweede plaats 
is het gemiddeld uurloon van vrouwen lager 
dan dat van mannen. Gemiddeld verdient een 
N ederlandse  v rouw  per u u r ongeveer 
driekwart van wat een Nederlandse man 
verdient. Voor een deel wordt dit veroorzaakt

doordat vrouwen een lager opleidingsniveau 
en een geringere werkervaring hebben dan 
mannen. Voor een ander deel is er waarschijnlijk 
sprake van vormen van indirecte discriminatie. 
Daarbij speelt onder andere discriminatie in 
functiewaarderingssystemen een rol, waardoor 
typ ische  v ro u w en b ero ep en  w orden  
onderbetaald in vergelijking met typische 
mannenberoepen. In Nederland is hiernaar 
echter nog weinig onderzoek gedaan.

HUISHOUDELIJKE ARBEID EN DE 
ZORG VOOR KINDEREN

De taakverdeling binnenshuis staat thans weer 
sterk in de belangstelling. Mannen worden er 
in toenemende mate op aangesproken om ook 
hun aandeel te leveren in het huishoudelijk 
werk en in de zorg voor kinderen. Uit 
tijdbestedingsonderzoek blijkt dat ook reeds in 
de afgelopen periode het veranderde gedrag 
van vrouwen niet helemaal zonder effect is 
gebleven op het gedrag van mannen. In de 
periode van 1975 tot 1990 zijn bijvoorbeeld 
vaders van kinderen jonger dan 14 jaar meer 
tijd gaan besteden aan zowel de zorg voor hun 
kinderen als aan huishoudelijk werk. Er kwam 
voor hen in totaal zo'n 2_ uur per week bij. 
D aarm ee kan nog niet van een echte 
herverdeling worden gesproken, m aar in ieder 
geval is het een verandering in de richting die 
vrouwen meer mogelijkheden biedt voor 
maatschappelijke participatie.
Sinds 1992 is de herverdeling van onbetaald 
werk een speerpunt van het emancipatiebeleid 
van de regering. In het afgelopen voorjaar is er 
een projectgroep geïnstalleerd die plannen moet 
ontwerpen om de herverdeling van taken 
binnenshuis te stimuleren.

POLITIEK EN BESTUUR

Hierboven vermeldde ik al dat het aandeel 
vrouwen in hogere leidinggevende functies is 
gestegen naar 13% op dit moment. Dat is nog 
geen overweldigend succes als je dit afmeet 
tegen het aandeel vrouw en onder alle 
werkenden. Dat aandeel is namelijk 40%. Het 
succes van vrouwen in gekozen politieke 
organen is wat dit betreft veel groter geweest.
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Het aandeel vrouwelijke leden in de Eerste en 
Tweede Kamer bleef in de jaren zestig nog ruim 
onder de 10%. Sindsdien is hun aandeel snel 
toegenomen. Op dit moment bestaat de T weede 
Kamer voor 29% uit vrouwen en de Eerste 
Kamer voor 25%. Hiermee behoort ons land 
internationaal gezien thans tot de landen met 
het grootste aandeel vrouwen in het parlement. 
Ook op de lagere bestuursniveaus is het aandeel 
vrouwen gestegen: in de Provinciale Staten 
vinden we thans 30% vrouwen en in de 
gemeenteraden 22%. Deze stijging is onder 
meer te danken aan het feit dat een aantal 
politieke partijen een beleid van positieve actie 
heeft gevoerd ten aanzien van vrouwen.

Weer veel minder is het succes in benoemde 
functies in het openbaa r bestuur enindehoogste 
am btelijke functies op de d iverse  
b estu u rsn iv eau s . O n d er onze 12 
Commissarissen van de Koningin bevindt zich 
één vrouw, van de burgemeesters is 9% vrouw 
en van de wethouders 17%. Onder de 13 
secretarissen-generaal treffen we thans één 
vrouw aan, onder de provinciale griffiers geen, 
onder de gemeentesecretarissen 2% en onder 
de secretarissen van waterschappen 1 %. Sinds 
1992 is ook het onderwerp 'Vrouwen in Politiek 
en Openbaar Bestuur' een speerpunt in het 
emancipatiebeleid van de regering.

DE JONGERE GENERATIES

Onderwijs
Op dit moment halen in het Nederlandse 
onderwijs meisjes en jongens een vrijwel gelijk 
eindniveau. Jongens verlaten het voltijd 
dagonderwijs wat vaker op het laagste (mavo, 
lbo) en het hoogste (hbo en wo) niveau, meisjes 
wat vaker op het middenniveau (havo, vwo, 
mbo). Met name op het niveau van het 
wetenschappelijk onderwijs hebben de meisjes 
de jongens nog niet helemaal ingehaald. Op dit 
moment is van de universitaire studenten 42% 
vrouw. In de afgelopen decennia is het aandeel 
vrouwelijke studenten voortdurend gestegen. 
Zo was tien jaar geleden haar aandeel nog 32%. 
En de stijging is ook nu nog niet ten einde. 
Onder de nieuwe instroom van studenten, de 
eerstejaarsstudenten, bevindt zich thans al 46%

vrouwen. Ik verwacht daarom dat nog voor het 
jaar 2000 het aandeel vrouwelijke studenten de 
50% ongeveer bereikt zal hebben.

H et behalen  van  een vrijw el gelijk 
opleidingsniveau door meisjes en jongens is in 
ons land dus van heel recente datum. Ik wil 
daarop nog even de nadruk leggen. Het 
impliceert immers, dat onder de generaties 
vrouwen en mannen die ouder zijn dan zo'n 25 
of 30 jaar, zich nog wel een verschil in gemiddeld 
opleidingsniveau voordoet. Da t betreft dus nog 
altijd een groot deel van de Nederlandse 
bevolking.
Vergelijken we de Nederlandse vrouwen met 
vrouwen in andere EG-landen, dan blijkt dat 
wij niet voorop hebben gelopen. In vergelijking 
met andere vrouwen uit de EG behoren de 
Nederlandse vrouwen tot de laatsten die in 
gelijke mate met de mannen een universitaire 
graad halen.

In het onderwijs kan men, naast het onderscheid 
naar niveau, ook onderscheid maken naar 
vakkenkeuze en studierichting. Dan blijkt dat 
meisjes voor een deel andere studierichtingen 
kiezen dan jongens. Meisjes zijn meer dan 
evenredig vertegenwoordigd in sociale en 
medische studierichtingen en veel minder dan 
ev en red ig  in techn ische  en 
natuurw etenschappelijke studierichtingen. 
Deze segregatie geldt voor alle niveaus van het 
onderwijs en zowel voor het algemeen 
onderwijs als voor het beroepsonderwijs.
Als voorbeeld noem ik weer de universitaire 
studenten. Van alle universitaire studenten is 
42% vrouw, maar van de studenten in de 
technische wetenschappen is dat niet meer dan 
11%. Daarentegen is van de studenten in de 
medische studierichtingen 50% vrouw en van 
de studenten in de letteren zelfs 66%.

Deze seksesegregatie naar onderwijsrichting is 
overigens niet specifiek voor Nederland. Ook 
in andere landen doet dit verschijnsel zich voor 
en in de regel ook langs globaal gesproken 
dezelfde lijnen. Het zal niet verbazen dat de 
seksesegregatie naar onderwijsrichting een 
belangrijke oorzaak is van de seksesegregatie 
op de arbeidsmarkt. De segregatie in het
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onderwijs is in de afgelopen decennia iets 
verminderd. Het zal echter lang duren voordat 
hiervan, eventueel, enig effect merkbaar is op 
de sek seseg reg a tie  in de to ta le  
beroepsbevolking.

T oekomstbeelden
Ook meisjes en jongens van de huidige generatie 
versch illen  nog in hu n  o riën ta tie  op 
beroepsarbeid en in de wijze waarop zij in de 
toekomst beroepsarbeid en gezin denken te 
combineren. Jongens hebben een sterkere 
arbeidsoriëntatie dan meisjes en meisjes zijn 
sterker georiënteerd op relaties en gezin dan 
jongens. Daarbij zijn ook de hedendaagse 
jongens nog sterk geneigd het traditionele 
kostwinnersmodel, waarbij hun partner de zorg 
voor het huishouden en de kinderen op zich 
neemt, als hun toekomstperspectief te zien. Het 
toekomstperspectief van de hedendaagse 
meisjes sluit daar echter niet meer bij aan: het 
uitoefenen van een beroep - al dan niet tijdelijk 
onderbroken en al dan niet in deeltijd - is voor 
hen een vanzelfsprekend onderdeel van hun 
toekomstbeeld geworden. Meisjes zijn echter 
geneigd zich flexibel op te stellen, in die zin dat 
zij ongeacht het levensontwerp dat hen voor 
ogen staat, een verandering van keuze in de 
toekomst niet uitsluiten. Dat doet vermoeden 
dat ook voor de huidige generatie meisjes en 
jonge vrouwen nog zal gelden dat zij in de 
onderhandelingen binnen heteroseksuele 
relaties meer van hun idealen en wensen zullen 
inleveren dan hun partners.

TOT SLOT
In de afgelopen periode zijn (jonge) vrouwen 
nogal anders gaan leven dan hun moeders 
ded en . H oew el ook (jonge) m annen  
meeveranderden is het verschil tussen hun 
gedrag en dat van hun vaders minder groot. 
Vrouwen veranderden dan ook in sterke mate 
binnen de marges van de door henzelf

beheersbare tijd. Anders gezegd: naast hun 
toegenomen maatschappelijke participatie 
b leven  zij de  on b e tw istb are  
hoofdverantwoordelijke voor het huishouden 
en de zorg voor kinderen en andere dierbaren. 
Dat is anno 1993 bijvoorbeeld af te lezen aan het 
feit dat het probleem van 'De Combinatie' in 
sterke  m ate  w o rd t gezien  als een 
vrouwenprobleem. Als dit niet snel wordt 
geherdefinieerd als óók een mannenprobleem, 
valt te voorzien dat de voortgang van de 
emancipatie zal stagneren. Wat vrouwen 
kunnen bereiken zonder of met zeer beperkte, 
actieve medewerking van de andere helft van 
de bevolking, heeft immers zijn grenzen.

Het emancipatiebeleid van de regering is in 
haar doelstellingen in principe doelmatig. In 
de daadwerkelijke uitwerking wordt echter 
nog wel eens de nodige doortastendheid gemist. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het verleggen van 
de ge ld stro m en  g esp en d eerd  aan 
kostwinnersfaciliteiten (in belastingen en 
sociale zekerheid) naar faciliteiten ten behoeve 
van de zorg voor kinderen (bijv. regelingen van 
betaald verlof voor ouders, kinderopvang, 
kinderbijslag). Met name in dit opzicht zou de 
jonge generatie vrouwen èn mannen gebaat 
zijn bij een grotere daadkracht.

Dr. M. Niphuis-Nell is hoofd van de sectie 
Emancipatie/Primaire leefvormen van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau te Rijswijk.

N.
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GROEPSSAMENSTELLING BEPAALT DE 
ACCEPTATIE VAN VROUWEN IN 
MANGEMENT-FUNCTIES

Abby Russchen

In onze maatschappij worden vrouwen in toenemende mate op de arbeidsmarkt geaccepteerd. 
Ik ben ervan overtuigd, dat het acceptatie-niveau van de Nederlandse samenleving voor 
werkende vrouwen die gehuwd zijn en kinderen hebben in de loop van de jaren is gestegen.

Tevens heeft het emancipatie-beleid van vele 
bedrijven en organisaties een belangrijke 
b ijd rage  geleverd  aan  een betere  
vertegenwoordiging van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; hierbij gesteund dat toepasselijke 
wettelijke regelingen.

Het probleem van de vrouwen-emancipatie op 
dit moment is, dat weinig tot geen vrouwen 
kaderfuncties bekleden: slechts 12% van alle 
leidinggevende functies wordt door vrouwen 
vervult. O nder de topm anagers is het 
percentage vrouwen zelfs nog minder, namelijk 
0,5%.
Ik v ind  d a t h ie r sp rak e  is van een 
maatschappelijk probleem, omdat ik het 
onrechtvaardig vind dat een bepaalde groep 
uit onze samenleving achtergesteld wordt met 
betrekking tot kansen op een leidinggevende 
functie.
De vraag is wanneer vrouwen evenveel kansen 
hebben als mannen, met betrekking tot een 
leidinggevende functie. Als er geen maatregelen 
genomen worden zal dat stadium veel later 
bereikt worden en ik ben van mening dat 
maatregelen gewenst zijn om vrouwen zo 
spoedig mogelijk evenveel kansen te bieden als 
mannen.

Maar al te vaak wordt verondersteld dat 
vrouwen zelf verantwoordelijk zijn voor het 
feit, dat zij slecht vertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies.
In mijn opinie ligt de oorzaak van het feit, dat

weinig vrouwen in leidinggevende banen te 
vinden zijn, in persoons- en organisatie 
gebonden factoren.
De persoonsgebonden factoren vertellen ons 
hoe vrouwen en hoe mannen met aspecten van 
werk omgaan. Er is onderzoek gedaan naar 
gedrag van vrouwen en gedrag van mannen 
m et betrekking tot m otivatie, carrière, 
a sse rtiv ite it, com m unicatiestijl en 
seksestereotypen. In het kader van dit artikel 
heb ik er voor gekozen voornamelijk de 
organisatiegebonden factoren te behandelen.

Organisatiegebonden factoren zijn onder 
andere:
cultuur, wervings- en selectieprocedure, 
introductieprogramma, training en vorming, 
lo o p b aan p lan n in g , positieve-actie ,
vrouwennetwerk en groeps-samenstelling, 
arbeidsvoorw aarden zoals kinderopvang, 
flexibelisering van arbeid en verlofregelingen. 
In dit artikel wil ik de theorie van Moss Kanter 
uiteen zetten. Moss Kanter heeft onderzoek 
gedaan naar de invloed van groepsprocessen 
in de organisatie op het werkgedrag.

Volgens Moss Kanter worden groeps-processen 
op het w erk  benv loed  d o o r de 
groepssamenstelling. Zij onderscheid in de 
werksituatie 4 groepsvormen:

1 ‘Uniform groups’
Deze bestaan uit 100% mensen met dezelfde 
belangrijke persoonlijkheidskenmerken;
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2 ‘Skewed groups’
In deze groep zitten enkele leden van een 
minderheidsgroep. De meerderheid domineert 
over de minderheidsgroep. De groep bestaat 
voor85-99% uit dominante leden. Kanter noemt 
leden van de minderheidsgroep 'tokens'. 
Tokens worden in de eerste plaats gezien als 
representanten van hun soort.

3 ‘Tilted group’
V erhouding  m ee rd e rh e id / m inderheid- 
verhoudingen ligt m inder extreem. De 
meerderheid bestaat uit 65 /  85% uit personen 
met dezelfde persoonlijkheidskenmerken.

4 ‘Balanced groups’
De verhoudingen zijn hier ongeveer gelijk.

In de 'skewed group' w orden vrouwen gezien 
als 'tokens'. De waarneming van 'tokens' 
worden bepaald door zichtbaarheid, contrast 
en assimilatie.

Zichtbaarheid: de vrouw kan opvallen tussen de 
mannen die een meerderheid vormen of kan 
juist helemaal niet gezien worden. Een 
verhoogde zichtbaarheid betekent, dat deze 
vrouwen de aandacht trekken. Het aandeel 
aandacht, dat een groepslid krijgt, neemt af als 
z ijn /haar categorie in aantal toeneemt omdat 
hij/zij m inder uniek wordt.

Contrast: In 'uniform groups' is het mogelijk, 
dat groepsleden zich niet bewust zijn van het 
feit dat zij gemeenschappelijke kenmerken 
hebben. Maar de aanwezigheid van een of twee 
personen die anders zijn, verhoogt het 
zelfbewustzijn van de meerderheid. Zij worden 
zich meer bewust van hun gemeenschappelijke 
kenmerken en van hun verschil met de 'token'. 
Assimilatie: Het gebruik van stereotypen of 
generalisaties in sociale situaties over mensen 
met bepaalde kenmerken. 'Tokens' zijn eerder 
te stereotyperen, dan mensen die met meer van 
hun soort tot een groep behoren. Bij "tilted 
groups" kunnen generalisaties bijgesteld 
worden. In "skewed groups" worden de 
'tokens' als afwijking van de regel gezien, 
waardoor bij de groep behoefte ontstaat om de 
normale situatie te willen herstellen.

Vanuit inzicht in de groepssamenstelling en de 
d a a rd o o r in w erk in g  tred en d e  
waarnemingsprincipes wordt duidelijk voor 
w elke d ilem m a 's  v ro u w en  in een 
leidinggevende functie worden geplaatst. Van 
hen wordt impliciet verwacht dat zij zich 
zodanig gedragen, dat de normale situatie 
doorgang kan vinden. Het moeilijke is dat geen 
enkele gedragskeuze tot een goed resultaat lijkt 
te leiden. Om te beginnen kan de 'token-vrou w' 
zichzelf niet onzichtbaar maken, ze is als 
vrouwelijke leidinggevende zeer zichtbaar 
vanwege uiterlijke kenmerken. Om in die 
situaties als leidinggevende te worden erkend, 
is het nodig om extra goed te presteren, om op 
te vallen vanwege prestaties.
Die onzichtbaarheid leidt er echter toe, dat ook 
elke fout onmiddellijk en onverbiddelijk wordt 
opgemerkt. Bovendien weegt het voor vrouwen 
in een leidinggevende functie zwaar, dat een 
fout van een 'token' consequenties kan hebben 
voor hun hele minderheidsgroep.
Als een vrouwelijke leiding-gevende een fout 
maakt, loopt zij het risico dat er al snel wordt 
gezegd, dat vrouwen nu eenmaal geen leiding 
kunnen geven. De kans op het maken van 
fouten, volgens de waarneming van de groep, 
is zeer reëel aanwezig. Behalve stereotypering 
speelt ook de contrastwerking daarbij een rol. 
Als reactie op 'tokens' worden de grenzen van 
de dominante cultuur verhoogd en wordt het 
informele circuit slecht toegankelijk gemaakt. 
Hierdoor wordt de kans op goed functioneren 
van de 'token-vrouw' beperkt. Zichtbaarheid 
kan dus gemakkelijk leiden tot overbelasting. 
Maar wanneer zij de overbelasting probeert te 
reduceren door het opgeven van de competitie 
en /o f het terugtreden uit de leidinggevende 
functie, wordt dat meestal als mislukking 
geïnterpreteerd.

Volgens Kanter proberen vrouwen soms om 
het leven in de organisatie aangenamer te 
maken, door de contrastwerking m inder groot 
te laten zijn, bijvoorbeeld door standpunten, 
omgangsvormen en stijl aan te passen aan de 
dominante groep. Dit levert echter weer nieuwe 
dilemma's op. Het kan bijvoorbeeld betekenen 
dat het, om loyaliteit aan de groep te bewijzen, 
nodig is niet met andere vrouwen te worden
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geïden tificeerd . V rouw en w o rd en  zo 
aangespoord zich af te zetten tegen andere 
vrouwen. Dat kan soms de acceptatie door 
mannelijke collega's bevorderen, maar het 
maakt het leven niet echt eenvoudiger. Het 
werkelijke dilemma is hier dat 'token-vrouwen' 
zowel representanten als uitzonderingen zijn 
in hun categorie, waardoor ze vaak bij geen 
enkele groep w erkelijk  s teu n  kunnen  
verwachten. Eenzaamheid en stress is de prijs 
die 'tokens' ervoor betalen.
Stereotypering doet individualiteit geweld aan. 
Kanter noemt vier stereotiepe rollen.
1 De steunpilaar: van haar wordt bijstand 
verwacht, en geen onafhankelijk oordeel.
2 De verleidster: zij wordt voornamelijk 
gewaardeerd om haar vrouwelijkheid.
3 De mascotte: de mascotte wordt om haar 
gevoel voor humor gewaardeerd.
4 De kenau: profileert zich als leidinggevende 
en wordt het minst gewaardeerd door haar 
collega's.

De eerste drie rollen zullen zich niet als 
leidinggevende profileren.
Volgens Kanter kunnen de problemen van 
'token-vrouw' opgelost worden door te zorgen 
dat 'skewed group' zo snel mogelijk 'tilted 
groups' worden.

In een onderzoek van Ott (1985) werd duidelijk 
da t vrouw en in m annenberoepen veel 
m oeilijker een le id in g g ev en d e  positie  
verwierven dan mannen in een vrouwenberoep.

'De vraag die menig adspirant carrièremaakster 
zich stelt, is in hoeverre zij zich kan en wil aanpassen 
aan de door heren bepaalde en gedomineerde 
bedrijfscultuur. Je hoeft geen lafaard te zijn om op te 
zien tegen een positie als eenling tussen mannen 
met mannengewoonten, mannengrappen en 
vooroordelen over vrouwen. Niet alleen een 
ongezellig, maar ook anderszins onaantrekkelijk 
vooruitzicht.'

U it een o n derzoek  van M arlies O tt 
'Assepoesters en kroonprinsen' over de 
minderheidsposities van vrouwelijke agenten 
en mannelijke verpleegkundigen blijkt dat:

E M A N C I P A T I E  ~[~ ^

'Enkelingen meteen lagere status dan de meerderheid 
hebben nadeel van hun zeldzaamheid, terwijl 
enkelingen met een hogere status er voordeel van 
hebben. Ott gaat hierbij vanuit, dat er verschil in 
status is tussen mannen en vrouwen. Aan 
vrouwelijke eigenschappen wordt een lagere waarde 
toegerekend dan aan mannelijke eigenschappen.'

De theorie van Moss Kanter maakt duidelijk, 
dat vrouwen niet alleen om persoonsgebonden 
factoren slecht vertegenwoordigd zijn in 
leidingevende functies. Tevens blijkt dat het 
noodzakelijk is, dat een management-team ten 
minste uit 15% vrouwen moet bestaan wil de 
vrouwelijke leidinggevende op dezelfde manier 
als een mannelijke leidinggevende worden 
behandeld. Immers de vrouw wordt dan niet 
meer als een 'token' beschouwd en heeft 
daardoor geen hinder meer van 'zichtbaarheid', 
'contrast' en 'assimilatie'.
Ju ist om de belangrijke b ijd rage  die 
organisatiegebonden factoren leveren aan 
gelijke .kansen van vrouwen en mannen, pleit 
ik voor een positief actiebeleid voor vrouwen 
in leidinggevende functies. Het positief 
actiebeleid moet dan met name toegepast 
worden op die management functies, waar 
v rouw en  m et m in d er dan  15% 
vertegenwoordigd zijn.

Abby Russchen is voormalig politiek secretaris van 
het hoofdbestuur van de Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie (JOVD). Zij onderzocht de 
relatie tussen de interne organisatie van de JOVD 
en de positie van vrouwen binnen de JOVD.

nr .  4 0  - d e c e m b e r  1 9 9 3 39 L i b e r t é  E g a l i t é  F r a t e r n i t é



Op vrijdagmiddag 4 maart 1994 vindt in het gebouw en de zaal van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal te Den Haag een symposium plaats met als titel:

Macht of Onmacht 
de invloed van het bedrijfsleven

Dit symposium wordt georganiseerd door LEF onder auspiciën van de landelijke 
Lustrum-Commissie van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie.

Het symposium wordt door de JOVD aangeboden aan de Nederlandse politiek, 
bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Eén en ander in het kader van de 
viering van het vijfenveertig jarig bestaan van de JOVD in 1994.

Tijdens het symposium zal ingegaan worden op de beïnvloeding van nationale 
politieke besluitvormingsprocessen door het bedrijfsleven. Niet alleen de lobby- 
activiteiten worden daarbij in ogenschouw genomen, maar ook de wijze waarop 
het bedrijfsleven invloed tracht uit te oefenen via de publieke opinie.

Om alle aspecten belicht te krijgen is een sterk sprekersveld bereid gevonden 
medewerking te verlenen:

professor dr. L.G.M. Stevens
voorzitter van het symposium 

hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

drs. J.P. Kieboom
raadadviseur van de Minister-President

drs. G.A.M. van Aardenne
vice-Minister-President in het Kabinet Lubbers I

mr. C.J. Nyqvist
president van de raad van bestuur van de VSN-Groep 

met iemand uit de consultancy wordt nog overlegd

Geïnteresseerden in het symposium kunnen contact opnemen met de organisatie via postbus 
44, 3500 AA te Utrecht. Een beperkt aantal 'open' plaatsen is gereserveerd. Aan het bijwonen 
van het symposium zijn geen kosten verbonden. Een speciale uitgave van LEF, de syllabus, zal 
ter hand worden gesteld.
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