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REDACTIONEEL

'Macht of Onmacht'

Op 4 maart j.1. vond een symposium met de titel 'Macht of Onmacht: de 
invloed van het bedrijfsleven op politieke besluitvormingsprocessen' in de 
zaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal plaats.

Dit symposium werd georganiseerd door de redactie van LEF, onder 
auspiciën van de landelijke lustrumcommissie van de JOVD, en werd door 
de JOVD aangeboden aan de Nederlandse politiek in het kader van het 
vijfenveertig-jarig bestaan van de JOVD.

Een gebaar dat op prijs werd gesteld, getuige de vele genodigden die 
aanwezig waren. Eerste en Tweede Kamer-leden van verschillende politieke 
signatuur, burgemeesters en wethouders uit een groot aantal gemeenten, 
leden van de verschillende Provinciale Staten-fracties, Gedeputeerden en 
de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Tjeenk Willink, waren allen 
aanwezig. Maar ook vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld 
ontbraken niet. Vakbonden, jongeren- en studentenorganisaties, leden van 
de Sociaal Economische Raad, diverse verenigingen, zoals de Vereniging 
voor Effecten Bezitters, besturen van hele grote én hele kleine politieke 
partijen hebben zich vervoegd. Ook de wetenschappelijke hoek ontbrak 
niet, getuige de aanwezigheid van zowel verschillende hoogleraren als 
directeuren en medewerkers van verschillende wetenschappelijke 
instellingen. Al met al ruim honderd vertegenwoordigers gaven acte de 
présence.

Het onderwerp nodigde dan ook uit. Een onderwerp dat door een krachtig 
forum van inhoud werd voorzien. Professor dr. L.G.M. Stevens vervulde 
een neutrale rol als voorzitter en aanjager van de discussie. Drs. J.P. 
Kieboom vertegenwoordigde het ambtelijk veld als raadadviseur van de 
Minister-President. Mr. R.L.J. Toet sprak namens het bedrijfsleven als 
vennoot van Moret Ernst & Young Management Consultants, terwijl drs. 
G.A.M. van Aardenneals voormalig Kamerlid en voormalig vice-Minister- 
President één en ander vanuit de politiek invalshoek kon belichten. De 
laatste deelnemer aan het forum tenslotte, mr. C.J. Nyqvist, kon als president 
van de Raad van Bestuur van de Vereniging Streekvervoer Nederland (de 
VSN-Groep) mede worden geïnspireerd door de overgang van een zeer 
aan de overheid gelieerd bedrijf naar een meer zelfstandige onderneming, 
waarbij politieke besluitvorming van grote invloed was geweest.
Een krachtig forum en de bediscussieerde onderwerpen logen er niet om. 
Een indruk van hetgeen aan de orde is geweest kunt u in deze LEF, als 
syllabus bij het symposium uitgereikt, vinden.

Als eerste is een voorwoord van professor Stevens opgenomen. Vervolgens 
volgen de inbrengen, al dan niet als samenvatting en in telegramstijl, van 
de overige deelnemers aan het forum. ,
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Om het totaal, voor u als lezer, te completeren is daarnaast nog een aantal 
artikelen van de hand van verschillende auteurs opgenomen. En ook bij 
deze stukken is getracht het besproken onderwerp van alle kanten belicht 
te krijgen. Oud-staatssecretaris mevrouw E. ter Veld leverde een bijdrage 
waarin zij ondermeer concludeert dat haar val te weiten is aan lobby's, 
terwijl de heer drs. E.H.T.M. Nijpels als voormalig fractievoorzitter, 
voormalig minister en huidig burgemeester van Breda een interview 
toestond. De heer Luteijn leverde eveneens vanuit de politiek een bijdrage 
als voorzitter van de W D-fractie in de Eerste Kamer. En u weet, het Eerste 
Kamerlidmaatschap is geen full-time baan, zodat in zijn stuk ook invloeden 
vanuit het bedrijfsleven terug te vinden zijn.
De heer Lely, directeur Overheidsbetrekkingen bij Fokker en voorzitter van 
de Willem I-kring, een invloedrijke club van lobbyisten, heeft het 
bedrijfsleven als referentiekader gebruikt in een waardevol artikel.
Een wetenschappelijke inbreng is van de hand van de autoriteit in Nederland 
op het gebied van lobby-processen, professor van Schendelen.

Al met al is de redactie van LEF van mening dat ook zij die niet bij het 
symposium aanwezig waren een goed inzicht kunnen krijgen in het 
besproken onderwerp. Helaas zal de sfeer van het symposium mede door 
de entourage van de locatie en de daar gevoerde discussie slechts in 
beperkte mate in deze LEF terug te vinden zijn.

Tot slot gaat de dank van de LEF-redactie uit naar allen die dit grote 
experiment mogelijk hebben gemaakt.

Frank van Dalen 
Hoofdredacteur
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VOORWOORD
prof.dr. L.G.M. Stevens

In de belevingswereld van de burger overheerst het gevoel dat 
politiek een kwestie van "mannetjes-makerij" is. Public-relation- 
specialisten kringelen rond de politicus om zijn beleid, en vaak 
meer nog, zijn persoon te "verkopen". Dit hangt uiteraard nauw 
samen met onze huidige "beeldbuis-democratie", waarbij het van 
het grootste belang is in de spaarzame minuten zendtijd het meest 
aansprekende "statement" te hebben geplaatst. De goed ogende 
politicus met media-flair kan in beleidsinhoudelijke zaken een 
grotere beleidsvrijheid genieten dan de sleetse deskundige. De 
integere staatsm an zal z ijn  b ele id  richten op lange- 
termijndoelstellingen, maar hij zal het electoraal vaak afleggen 
tegen de op stemmenmaximalisatie gerichte korte-termijnpoliticus.

Politieke bewustwording en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
in brede lagen van de bevolking vormen derhalve een belangrijk draagvlak voor 
integere politiek. Ook in dit opzicht geldt dat elke samenleving de politici krijgt die 
ze verdient. Politieke bewustmaking en burgerschapsvorming van jongeren zijn 
de voedingsbodem voor de intellectuele en emotionele kringloop van het 
emancipatieproces in de democratische rechtsstaat. Kritische benadering van de 
bestaande machtsstructuren is een belangrijke waarborg dat macht een hogere 
intrinsieke waarde behoudt en steunt op gezag. Ontbreekt rondom de machtskem 
een kritische omgeving, dan zal macht ongecontroleerd opzwellen en verworden 
tot holle macht die de vereiste gezagslegitimatie mist. De samenleving moet 
d e rh a lv e  in v este ren  in po litieke  jo n g eren o rg an isa ties  d o o r een 
voorwaardenscheppend beleid te voeren waarin zij kunnen gedijen. Het is niet 
voor niets dat de WRR in zijn studie Eigentijds Burgerschap (red. H.R. van 
Gunsteren, Sdu uitgeverij, 1992) opmerkt:

'In een samenleving waarin pluraliteit minder vaste vormen aanneemt, is de 
betrokkenheid van burgers, hun loyaliteit en burgerzin, een kernprobleem. Heden 
ten dage zijn deze niet langer vanzelf gegarandeerd. De huidige samenleving 
dwingt daardoor als het ware de overheid om waar nodig bij de aanpak van dit 
probleem zelf het voortouw te nemen. De opdracht tot instandhouding van de 
republiek komt daardoor in de publieke sfeer zelf te berusten. De huidige discussie, 
die mede vanuit de politiek geëntameerd is, vormt daarvan een uitvloeisel.'

Zoals alles in het leven twee kanten heeft, past het ook hier erop te wijzen dat 
politieke vorm ing iets anders is dan partijpolitieke indoctrinatie. De 
jongerenorganisaties zullen op verantw oorde wijze -dat wil zeggen: 
vormingsontvankelijk en tegelijkertijd zelfbewust kritisch- dienen om te gaan met 
hun culturele erfgoed, bestaande uit de politieke en zedelijke ideeën en waarden 
die zich hebben ontwikkeld tot de partijpolitieke rechtsbeginselen van hun 
geestelijke aardsvaders. Politieke emancipatie heeft dedialoogals voertuig. Daarom 
heeft het voor mij ook een grote symbolische waarde dat het lustrumcongres van
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een politieke jongerenorganisatie zoals de JOVD 
over "Macht en onmacht" plaatsvindt in de 
inspirerende omgeving van de vergaderzaal 
van onze staatsrechtelijke 'Cham bre de 
R éflexion'. H aar p lech tsta tighe id  staat 
mogelijkerwijze wat op gespannen voet met 
he t jeud ige  é lan  van de ju b ile ren d e  
jongerenorganisatie maar onderstreept wel de 
gedenkwaardige historie van de JOVD en het 
feit dat uit haar kring vele respectabele politici 
zijn voortgekomen.

H et sy m p o siu m o n d erw erp  "M acht en 
onmacht, de invloed van het bedrijfsleven op 
de nationale politieke besluitvorm ings
processen" voert ons onmiddelijk naar de kern 
van de actuele maatschappelijke problematiek. 
Naast politieke macht is er sprake van een 
belangrijke economische machtsstructuur. 
Onze politici kunnen in onze nationale 
vergaderzaal wel besluiten nemen, maar de 
"captains of industry" bepalen in hoge mate 
(mede) de koers van ons schip van staat. Hoe 
verhoudt de economische macht zich tot de 
politieke? Alhoewel we ons op het symposium 
tot deze machtsverhouding zullen beperken, is 
het du idelijk  d a t er ook nog andere 
machtsstructuren bestaan. Voor ons huidige 
staatsbestel m inder relevant, maar in de 
belevingswereld van velen toch nog pas tot de 
recente geschiedenis behorend, noem ik de 
religieuze macht. Het lijkt al zeer lang geleden, 
maar toch stamt het bisschoppelijk amendement 
dat katholieken opdroeg KVP te stemmen uit 
het jaartal 1956. En hoe groot de invloed van de 
geestelijke leiders kan zijn, tonen ons de 
fundamentalistischeislamitischestaten.Envan 
gelijke orde is de militaire macht. Er zijn helaas 
veel voorbeelden te noemen waar de militaire 
machthebbers de politieke besluitvormings
processen beheersen en /o f dicteren.

Economische m achtsstructuren zijn niet 
staatsrechtelijk geordend. Ondernemingen 
hebben geen stemrecht. De president-directeur 
van een multi-nationale onderneming brengt, 
evenals de krantenjongen, slechts één stem uit. 
Toch is zijn invloed op het maatschappelijke 
besluitvormingsproces beduidend groter. Zijn 
opinie is im m ers van belang voor de

ondememingsbeslissing en de consequenties 
daarvan zijn voor politici weer een belangrijk 
politiek gegeven. De beslissing de produktie 
van een artikel naar een ander land te 
verplaatsen kan voor de werkgelegenheid van 
grote betekenis zijn. Daarom is zijn mening ook 
politiek relevant en kunnen politici niet 
onverschillig staan tegenover de economische 
machtsfactor. Als fiscalist heb ik kunnen 
waarnemen hoe vermogende burgers uit 
onvrede met de hoge vermogensbelasting 
stemmen met de voeten en naar België 
emigreren. Politici kunnen dergelijke signalen 
niet negeren. Daarom zijn de vergaderzalen 
van de SER en van de SVR belangrijke podia 
waar de sociale partners hun mening kunnen 
ventileren. Politici zullen in dialoog met het 
econom ische k rach ten v e ld  to t een 
b e le id sbeslissing  m oeten  kom en. De 
aanwezigheid van economische drukmiddelen 
kan hem een onbehaaglijk gevoel van politieke 
onm acht bezorgen , zék er als deze 
chantageachtige vormen zou aannemen. Het 
kan echter ook het bewustzijn levend houden 
dat het juist de taak is van de politicus om te 
makelen tussen allerlei tegenstrijdige belangen 
om daaruit op overtuigende wijze het algemeen 
belang te distilleren. De milieubelangen versus 
de economische belangen, de rechtszekerheid 
versus de rechtvaardigheid, de individuele 
vrijheden versus het groepsbelang, de 
humanitaire belangen versus het (nationale) 
veiligheidsbelang.

Politiek bedrijven in de ware zin van het woord 
is geen eenvoudige opgave. Belangenafweging 
impliceert de noodzaak breed geïnformeerd te 
zijn en de inhoudelijke waarde van de door 
belangenorganisaties aangevoerde argumenten 
te kunnen doorgronden. Naarm ate onze 
samenleving ingewikkelder wordt, wordt ook 
voorde politicus de spanning tussen de breedte 
van de informatie en de diepgang van zijn 
materie-kennis groter en neemt de neiging toe 
zich te verschuilen achter "de deskundige". 
Lobbyisten maken er hun beroep van voor de 
besluitvormers de vereiste informatie aan te 
dragen die duidelijk moet maken dat de 
argum en ta tie  van hun opdrach tgevers 
zwaarwegend is of de contra-argumenten moet
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ontzenuwen of bagatelliseren. Hier is niets mis 
mee. Hoe meer informatie een politicus bezit, 
hoe beter het is. Officiële informatie en officieuze 
kennis, openbare bronnen en vertrouwelijke 
rapportages, aangereikte publicaties of zelf 
moeizaam vergaarde feitenkennis, dit alles zijn 
kembronnen waaruit de politicus zijn keuze 
moet maken. De houding van de politicus in 
het afwegingsproces is bepalend voor de 
kwalificatie van de politiek. Zolang het 
algemeen belang, dat voor hem veelal zal 
corresponderen met de uitvoering van het 
partijprogramma of het regeerakkoord, het 
enige richtsnoer is en allerlei persoonlijke

belangen worden onderdrukt, blijft de politiek 
een integere activiteit. Het is van belang dat 
telkens weer nieuwe generaties jongeren deze 
maatschappelijke "roeping" beantwoorden.

Prof. dr. L.G.M. Stevens is als hoogleraar verbonden 
aan de Erasumus Universitet Rotterdam. Hij is 
tevens plaatsvervangend kroonlid van de Sociale 
Verzekeringsraad en is betrokken geweest bij diverse 
werkgroepen van de Sociaal Economische Raad.
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NAAR EEN NIEUWE INDUSTRIËLE 
CULTUUR ABSOLUTE NOODZAAK

drs. J.P. Kieboom

Per traditie bestat er in Nederland een grote scheiding tussen de 
politiek en het bedrijfsleven. Ieder heeft zijn eigen taken en 
werkgebieden. De bedrijven hebben de ruimte binnen die regels en 
brengen direct of indirect via hun werknemers de belastingen op. 
Over de spelregels wordt goed en veelvuldig overleg gepleegd, in 
SER-verband of daarbuiten.
Dat model kon jarenlang goed functioneren. Partijen hielden elkaar 
in evenwicht. Dat evenwicht werd echter doorbroken. Kijken we 
alleen naar de aantallen werkenden. De publieke sector is in de 
afgelopen dertig jaar zeer sterk gegroeid. Vele honderdduizenden 
arbeidsplaatsen zijn er in de publieke sector bijgekomen en over 
dezelfde periode zijn dezelfde aantallen arbeidsplaatsen in de 
ind ustriële  sectoren w eggeva llen . Op een w erkzam e  
beroepsbevolking van 5 miljoen is dat een volksverhuizing.

De financiering van de publieke sector leidde tot lasten die niet meer door de 
bedrijven op te brengen waren en de regelgeving nam explosieve vormen aan en 
bleek niet meer in te dammen. We zitten nu in een periode van restauratie maar we 
merken dat we over de jaren heen zover doorgeslagen zijn dat de autonome 
krachten om zo door te gaan sterker zijn dan de voornemens om naar het 
evenwichtspunt terug te gaan. De
staatsschuld groeit nog immer, de dereguleringsinitiatieven hebben we onvoldoende 
kunnen doorbreken.

De verhoudingen aan de overlegtafel zijn ook anders komen te liggen. De overheid 
is niet meer alleen maar regelgever inde sociaal-economische sector maar heeft ook 
andere taken op haar schouders genomen. Om er een aantal te noemen. De 
overheid manifesteert zich ook als investeerder en als klant. De overheid is de 
grootste informatieproducent en ook de grootste informa tie-afnemer van Nederland. 
De overheid is de eigenaar en verhuurder van de infrastructuur en stelt de 
toegangen vast (standaardisatie, transmissie). De overheid is initiator van industriële 
scenario's, subsidiegever van de industrie en via exportkredieten, -verzekeringen 
en -vergunningen regulator van de export.
Ook is zij de stimulator van technologie- en educatieprogramma's, onderhandelaar 
op handelsgebied, aandeelhouder en soms concurrent van het bedrijfsleven. Ook 
zijn overheden tussen elkaar gaan concurreren.
Kortom voorde ondernemer "op afstand" is het moeilijk geworden om tot heldere 
afspraken te komen over de randvoorwaarden van het ondernemen. De overheid 
is geen eenduidig begrip voor hem. Er zijn advocaten die hun boterham verdienen 
met processen van de ene overheid tegen de andere.
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Ook aan de kant van het bedrijfsleven zijn de 
zaken gecompliceerder geworden. Schoenen 
kunnen nog op maat voor de klant gemaakt 
worden maar trekhaken behoeven alvorens ze 
worden afgeleverd eerst de keuring van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het heeft 
weinig zin om locomotieven te maken als de 
overheid geen railnet aanlegt. Bedrijven kunnen 
HDTV-toestellen ontwikkelen maar dat wordt 
een sof als de overheid nalaat om een standaard 
af te spreken of als de omroep niet in staat is om 
die nieuwe zendnorm door te geven. M.a.w. 
veel industriële producten van tegenwoordig 
vragen om een complementaire infrastructuur 
van de overheid.
De fabrikant van een kostbare geluidsarme 
drilboor gaat failliet als zijn afzetmarkt niet 
verzekerd is door scherpe regels m.b.t. 
geluidsoverlast door de overheid. M.a.w. 
succesvolle introductie van innovatieve 
industrieprodukten is in toenemende mate niet 
alleen afhankelijk van het mechanisme van de 
vrije markt, maar ook van het politieke 
mechanisme.

Dan is er de sterk groeiende internationale 
dimensie. Fabrikanten van kapitaalgoederen 
maken op de exportmarkten weinig kans tenzij 
zij zich gesecondeerd weten door hun eigen 
regering. De fabrikant van TGV-systemen kan 
alleen maar succesvol zijn als zijn regering, 
bijna letterlijk, de weg voor hem voorbereidt.

Het is slechts een aantal voorbeelden dat 
aangeeft hoe complex onze wereld geworden 
is en hoe wederzijds afhankelijk de overheid
c.q. de politiek en het bedrijfsleven van elkaar 
geworden zijn.

De vraag is dan of de traditionele scheidslijnen 
tussen overheid en bedrijfsleven en de 
afstandelijke overlegcultuur die wij kennen 
voldoende fundament en breeding bieden om

X_fr-F
Nederland te laten deelnemen in de nieuwe 
economische orde die zich elders in de wereld 
ontwikkelt. Konrad Seitz stelt dat ons land 
e.a.?? blijven steken in het industriële tijdperk. 
De omschakeling van de economie in de richting 
van een kenniseconomie kan niet geschieden 
via traditionele instrumenten van subsidie
verstrekking voor technologieprojecten. Het is 
een tran sfo rm atiep ro ces  d a t het hele 
maatschappelijke bestel op zijn kop zet.

Het Europese witboek "Groei, Concurrentie en 
Werkgelegenheid" van december 1993 komt 
tot de conclusie dat de overheid momenteel 
geen antwoord heeft op de uitdaging van deze 
tijd. Met name de nieuwe informatie-, 
communicatie- en mediatechno
logieën leiden tot dusdanige fundamentele 
wijzigingen in de maatschappij dat het voor 
Europa van wezenlijk belang is dat het zich 
snel aanpast aan die nieuwe ontwikkelingen. 
Wie dat moeten doen? De Europese Raad 
concludeert dat de industriëlen zelf in Europa 
m aar een ontw erp voor een Europees 
actieprogramma moeten maken.

"Macht of onmacht" zal m.n. in de toekomst 
n ie t afhangen  van goede regels en 
industriesubsid ies  m aar van de juiste 
afstemming van denkculturen tussen overheid 
en in d u strie . V anuit gescheiden  
veran tw o o rd e lijk h ed en  toch m axim ale 
samenbundeling van krachten, van creativiteit 
en van denkvermogen.

Met dat te bereiken zullen wij in ons op dat 
punt liberale land heel veel moeite hebben.

drs. J.P. Kieboom is raadadviseur van de 
Minister-President
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OOST IS OOST EN WEST IS WEST; 
zullen de twee elkaar ontmoeten?

De verhouding tussen overheid en 
bedrijfsleven vanuit het bedrijfsleven 
gezien. Enige beschouwingen van een 
speler in het veld.

mr. R.L.J. Toet

Moret Ernst & Young moet, als accountantskantoor, vanwege de 
controlerende taak, een zekere afstand tot zowel het eigenlijke 
marktgebeuren als de politiek, bewaren.
Een meer participerende rol, vooral in het bedrijfsleven, spelen de 

tot dezelfde groep behorende belastingadviseurs en managementconsultants. 
Ondergetekende maakt deel uit van deze laatste categorie en richt zich daarbinnen 
m et name op het managen van branche-organisaties en andere 
samenwerkingsverbanden. Dit geeft hem de gelegenheid als "speler" het veld 
te betreden waarop de relaties tussen bedrijfsleven en overheid/politiek zich 
openbaren.

Bij dat "spel" gaat het om het behartigen van de afgewogen gezamenlijke belangen 
van ondernemers binnen een (branche)organisatie. Contacten met overheid en 
politiek komen tot stand als bijvoorbeeld blijkt dat het branchebelang binnen het 
bestaande geheel van regels moeilijk kan worden gerealiseerd en wellicht 
aanvullende regelgeving behoeft. Ook kan het voorkomen dat het betreffende 
branchebelang niet geheel strookt met een door de overheid gewenste politiek of 
dat steun nodig is van de Nederlandse overheid op Europees vlak. In deze situaties 
is overleg nodig met (meestal) de nationale overheid, soms ook met politici van 
bijvoorbeeld Tweede en Eerste Kamer. Het initiatief tot dergelijk overleg gaat 
overigens niet in alle gevallen uit van het bedrijfsleven. Ook de overheid zoekt voor 
het realiseren van haar doelstellingen soms de medewerking van het bedrijfsleven.

Mijn eigen ervaringen op dit terrein zijn niet perse maatgevend. Daarom wil ik eerst 
de mening van een groot aantal anderen voor het voetlicht halen. Ik doe dat aan de 
hand van een recent rapport van het Nederlands Centrum van Directeuren en 
Commissarissen (NCD), getiteld "Ondernemer en politiek".
Daarnaast mag ook het onderzoek naar de beroepsachtergrond van politici, dat het 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) vorig jaar het licht deed zien, 
niet ontbreken.

Het NCD vroeg vorig jaar 4.500 leden hoe zij tegen de politiek aankeken. Ruim de 
helft (2.610) reageerde. Opvallend was dat bijna 1 op 3 ondernemers zegt lid te zijn 
van een politieke partij. 91% van de respondenten verklaarde zelfs geïnteresseerd
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te zijn in politiek, maar de interesse voor actieve 
participatie in de politiek blijkt echter gering, 
men komt meestal niet verder dan het 
partijlidmaatschap.

In de discussie binnen het NCD over het 
onderwerp kwamen enkele niet mis te verstane 
conclusies naar voren:
-  de politiek is een volstrekt verschillende 
wereld en voorzover er raakvlakken zijn voelt 
men zich nogal eens tekort gedaan (afstand en 
weinig affectie);
- partijbelang en mannetjesmakerij maken 
achterdochtig;
- de  politiek  w erkt vertragend  en is 
bemoeizuchtig;
- we doen echter zelf weinig aan verandering 
van de situatie;
- participatie van ondernemers in de politiek 
stuit af op tijdsbeslag, afbreken carrièrelijn en 
beperkte salariëring;
- een goede interactie is wel van belang omdat 
de samenleving (ook de ondernemers) gebaat 
is bij praktische en doelmatige politiek/ 
wetgeving.

Als mogelijkheid om nader tot elkaar te komen 
ziet men:

- meer de weg van convenanten bewandelen;
- kwaliteit van de communicatie verbeteren 
(politiek is onbegrijpelijk en ontoegankelijk);
- projectmatige aanpak van onderwerpen;
- de politiek moet beter luisteren, maar de 
ondernemers moeten hun eigen belang zien te 
overstijgen.

Het NCD vroeg ook de leden van Eerste en 
Tweede Kamer, de Europarlementariërs en de 
leden van Gedeputeerde Staten naar hun 
mening.
Exact 50% reageerde (met een iets lagere score 
voor de Tweede Kamer), waarbij wel een 
redelijke afspiegeling van de politieke 
k rach tsv e rh o u d in g en  kon w orden  
geconstateerd. Meer dan de helft van de 
respondenten uit de T weede Kamer blijkt nooit 
in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest. 
Dit aantal wordt in het NCW-onderzoek zelfs 
vastgesteld op bijna 80% (zie hierna). In

overgrote meerderheid wordt wel contact 
gewenst met ondernemersorganisaties en met 
individuele ondernemers. Bijna de helft echter 
is van oordeel dat de relatie met het bedrijfsleven 
moet worden verbeterd. Van de ondernemers 
w ordt dan verlangd (in volgorde van 
belangrijkheid):
- zich zelf actief met de politiek in te laten;
- meer begrip voor de politiek te tonen;
- meer info te verschaffen;
- zich meer te laten horen;
- meer zelfkennis te ontwikkelen;
- verder te kijken dan  het eventuele 
ondernemersbelang.

Suggesties voor een beter onderling begrip 
waren:
- bedrijfsbezoeken en -stages;
- ondernemers als adviseur;
- periodiek overleg;
- informeel contact, voordrachten, informatie- 
uitwisseling;
- ondernemers in de politiek.

Van de ondernemers werd verlangd meer via 
koepel- en branche-organisaties hun belangen 
te behartigen dan via persoonlijke lobby of 
beïnvloeding van de publieke opinie.
Van P.A.-bureaus moest men overigens niet 
veel hebben.
Het NCW onderzocht vorig jaar het aandeel 
van de particuliere sector in de verschillende 
bestuurslagen en politieke colleges in ons land. 
De uitkomst is dat de particuliere 
(markt-)sector ondervertegenwoordigd is in 
alle geledingen van de politiek. Terwijl 
ongeveerde helft van de potentieel verkiesbare 
bevolking werkzaam is in de particuliere sector, 
vormt deze categorie in alle politieke organen 
slechts een minderheid. Relatief zeer groot is 
het aantal politici dat werkt of gewerkt heeft bij 
de (semi-)overheid: in overheidsdienst, in het 
onderw ijs, de gezondheidszorg  of bij 
gesubsidieerde instellingen. Het aandeel van 
de marktsector is nog het grootst bij de 
gemeenteraden (41,4%) en is het kleinst bij de 
Tweede Kamer. Daar heeft maar 20,5% van de 
leden voordat hij of zij in de politiek ging 
ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. 
Opvallend is overigens dat niet alle onderdelen
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van  de p a rticu lie re  sec to r re la tie f 
ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. De 
beroepscategorie landbouw en visserij heeft in 
politieke organen vaak veel meer posities dan 
op grond van haar aandeel in de potentieel 
verkiesbare bevolking (3%) mocht worden 
verwacht. De andere categorieën van de 
particuliere sector (naar de bedrijfstakindeling 
van het CBS industrie/bouw  en de commerciële 
dienstverlening) zijn daarentegen op alle 
politieke fronten sterk ondervertegenwoordigd.

Kijken we naar het verleden dan blijkt de 
ontwikkeling vanuit het gezichtspunt van het 
bedrijfsleven niet bemoedigend. In 1933 had 
nog 41% van de leden van de Tweede Kamer 
een functie (gehad) in het bedrijfsleven, in 1953 
en 1973 was dit percentage 26 en nu dus 20,5. 
Bij de Eerste Kamer was de ontwikkeling 
procentueel:
1933:42,1953:40,1973:27 en 1993:23, eveneens 
een duidelijk dalende lijn. Kijken we naar het 
Kabinet, dan is de situatie in de genoemde jaren 
niet veel anders: 1933: 40,1953: 30,1973: 21 en 
1993 24. Daarbij moet dan wel worden 
aangetekend dat in de laatste jaren de kabinetten 
Lubbers/Van Aardenne (1982) en Lubbers/De 
Korte (1986) weer beter scoorden, respectievelijk 
34 en 32%.

Ik heb de conclusies van beide rapporten 
enigszins uitvoerig aangehaald omdat het, naar 
mij bekend, de meest recente onderzoeken 
betreft naar de relatie met de politiek vanuit het 
bedrijfsleven. Het zal niet verbazen dat de 
genoemde punten van kritiek mij niet vreemd 
in de oren klinken, evenmin trouwens als de - 
wat hulpeloos klinkende - roep om verbetering 
van de relatie tussen de politiek en het 
bedrijfsleven.

Nu dan mijn eigen ervaringen. Een carrières tart 
bij de Nederlandse Spoorwegen, een periode 
van betrekkelijke zekerheid en uitgestippelde 
lijnen in een n aar b innen  gerich te  
"minimaatschappij". Daarna de min of meer 
als "cultuurschok" ervaren overstap van semi- 
overheid naar het bedrijfsleven, waar het 
geborgene en geregelde van de NS ontbrak. 
Het kwam er nu op neer geheel zelf initiatieven

te ontplooien en lijnen uit te stippelen, overigens 
een goede uitdaging en stimulans. Dat was in
1974 bij B ureau T eppem a, nu
dochteronderneming van Moret Ernst & Young 
M anagem ent C o n su ltan ts  en reeds 
gespecialiseerd in het m anagem ent van 
branche-organisaties. In dat kader werd al direct 
de mogelijkheid geboden naar buiten te treden 
voor een tweetal belangrijke branche
organisaties: de sigarettenindustrie en de
distillateurs. De eerstgenoemde branche heb ik 
inm iddels 20 jaar onafgebroken mogen 
vertegenwoordigen naar onder andere de 
politiek.
De sigarettenindustrie zal ik daarom als leidraad 
nemen bij het beschrijven van mijn ervaringen.

Terugkijkend was de houding naar de politiek 
twintig jaar geleden er een van vrijwel totale 
afzijdigheid;
Bedrijfsleven en politiek vormden elk een eigen 
wereld, met weinig onderlinge raakvlakken. 
Bij het bedrijfsleven bestond zelfs een zekere 
huiver zich teveel met de politiek in te laten. Er 
waren natuurlijk wel raakvlakken, bijvoorbeeld 
door de accijnsheffing, maar als er sprake was 
van een d o o r de reg ering  gew enste  
accijnsverhoging werd in goed overleg tussen 
het ministerie van Financiën en de industrie 
vastgesteld wat mogelijk was zonder het 
bedrijfsleven te veel te schaden. Zo werd in
1975 zelfs geheel afgezien van een voorgenomen 
accijnsverhoging als de industrie beloofde zelf 
haar prijzen met 25 cent per pakje te verhogen. 
Van een echte belangentegenstelling was op 
d a t p u n t nog geen sprake. De 
gezondheidsdiscussie ten aanzien van het 
produkt was nog in het beginstadium; het 
toenmalige ministerie van Volksgezondheid 
werkte aan een rapport over mogelijk te nemen 
maatregelen, maar overlegde nog met de 
in d u s trie  over de w etenschappelijke  
achtergronden en de praktische mogelijkheden. 
Eigenlijk vond aldus een nog wat aarzelende 
verkenning plaats van eikaars opvattingen en 
intenties. Mede omdat het produkt sigaret nog 
niet vanuit emotionele motieven werd benaderd 
was er steeds goed overleg mogelijk. In de 
tweede helft van de zeventigerjaren veranderde 
het klimaat echter en werd de opstelling van de
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overheid veel afstandelijker. Het ongedwongen 
overlegklimaat verdween en maakte plaats voor 
het kenbaar maken van tevoren vastgestelde 
standpunten. Het ministerie van Financiën 
stelde eerst zelf de gewenste accijnsverhoging 
vast en overlegde daarna pas met de industrie 
over m aatrege len  om de gew enste  
meeropbrengst te garanderen;

Het ministerie van Economische Zaken stelde 
het prijsbeleid vast en maakte kenbaar dat 
daarvan pas kon worden afgeweken als de 
rode cijfers zichtbaar werden en het ministerie 
van Volksgezondheid stelde de industrie pas 
achteraf in kennis van te nemen maatregelen, 
waarna alleen nog kon worden overlegd over 
de uitvoering. De industrie was aanvankelijk 
onvoldoende voorbereid op dit "ivoren toren" 
beleid van de overheid en zocht in een aantal 
gevallen de steun van de Tweede Kamer om de 
scherpe kanten ervan af te vlakken. Met 
wisselend resultaat overigens. Zo werd in 1983 
sterk gepleit voor het afwijzen van een grote 
accijnsverhoging, waarvan aantoonbaar was 
dat die niet het beoogde effect zou sorteren 
maar wel zou ingrijpen in de onderlinge 
co n cu rren tiev e rh o u d in g en  b innen  de 
tabaksbranche. N adat de verschillende 
woordvoerders in de Kamer zich eerst achter 
het industriestandpunt zeiden te stellen werd 
dit bij de eindstemming niet gehonoreerd om, 
naar werd gezegd, politieke redenen. Wel werd 
de regering gemaand maatregelen te nemen als 
het voorzienbare gevolg werkelijkheid zou 
worden. Toen dat niet lang daarna het geval 
bleek werd weer wel loyaal meegewerkt aan 
een accijnsreductie bij de eerstvolgende 
prijsverhoging. Jammer was alleen dat de 
inmiddels opgetreden concurrentieverstoring 
niet meer ongedaan kon worden gemaakt.

Dit overleg met de Kamer laat zien dat de 
industrie zich inmiddels bewust was geworden 
van de noodzaak tot beter contact. Dit werd 
dan ook bewust nagestreefd. Helaas heeft het 
nietsteedsgeleidtotbeter begrip en vertrouwen. 
Een belangrijke reden daarvoor is dat het voor 
het bedrijfsleven onbegrijpelijk is als de 
overheid of politiek gedane toezeggingen, vaak 
om niet naspeurbare (meestal "politiek"

genoemde) redenen, niet wil nakomen. Een 
voorbeeld van dit geschonden vertrouwen deed 
zich voor bij een kartelprocedure met de 
Europese Commissie. In het kader van het 
prijsbeleid was door het ministerie van 
Economische Zaken aangedrongen op de 
verb e terin g  van de be lon ing  van de 
sigarenw inkeliers; door de vastgestelde 
banderolleprijs kunnen zij die niet zelf bepalen. 
In overleg m et EZ w erd daarom  een 
bonusregeling opgesteld die de gewenste 
hogere beloning realiseerde. Die regeling werd 
ech ter d o o r de E uropese  C om m issie 
aangevochten. Op het industrieverzoek om 
steun in de procedure werd door EZ in eerste 
instantie positief gereageerd, maar later werd 
afgehaakt omdat de gevraagde steun aan de 
positie van de Nederlandse overheid in Brussel 
schade zou kunnen doen. Toen uit de in het 
geding zijnde documenten wel degelijk de 
betrokkenheid van EZ naar voren kwam werd 
officieel volstaan met de verklaring dat "de 
industrie wellicht uit het gevoerde overleg had 
kunnen begrijpen dat het ministerie zijn 
medewerking had gegeven". Tot eer van 
ditzelfde ministerie moet echter worden gezegd 
dat in latere procedures over concurrentie
vervalsing door de Franse staat wel degelijk 
alle mogelijke steun werd verleend.

Eenzelfde te leu rste llin g  w erd  recent 
ondervonden toen Nederland ondanks het 
toegezegde tegendeel niet thuis gaf bij de 
Europese accijnsharmonisatie; op het laatste 
moment moest voorrang gegeven worden aan 
andere belangen.

In andere gevallen betreft de teleurstelling de 
constatering dat ook ambtelijk soms een politiek 
"spel" wordt gespeeld om de eigen wensen 
door te drukken. Dit werd duidelijk in de 
verwikkelingen rond de evaluatie van de 
Reclamecode in 1991 toen van de kant van het 
ministerie van WVC een persbericht werd 
u itg ezo n d en  te r begele id ing  van het 
evaluatierapport met voor de industrie zeer 
tendentieuze beschuldigingen die door het 
rapport niet werden gedekt, maar wel de toon 
zetten  voor de k o rt d aaro p v o lg en d e  
kamerdiscussie.
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Daarnaast doet het aan de relatie tussen 
overheid en bedrijfsleven geen goed als de 
overheid het niet te nauw neemt met het tijdig 
beantwoorden van brieven of die in het geheel 
niet beantwoordt, of enerzijds ruim de tijd 
neem t voor het bepalen van de eigen 
standpunten en pas reageert als er politieke 
druk is, maar dan wel van de industrie eist dat 
ze per omgaande antwoordt, juist vanwege die 
politieke druk.

Ook de ervaringen met de Tweede Kamer 
blijken niet altijd hoopgevend. Begrijpelijk is, 
dat kamerleden vanwege de grote werkdruk 
weinig genegen zijn problemen te bespreken 
als die niet op dat moment politiek aan de orde 
zijn. Ronduit jammer is echter, dat als die 
problemen wel aan de orde zijn het die leden 
vaak aan de tijd ontbreekt om er werkelijk in te 
duiken. Met het dan gedane verzoek toch vooral 
te overleggen als het wat rustiger is wordt 
alleen de vicieuze cirkel gesloten.

Dit is een aantal negatieve ervaringen, opgedaan 
in de contacten met ambtenaren en politici bij 
de belangenbehartiging van het bedrijfsleven, 
in casu vooral van de sigarettenindustrie. 
Daarbij speelt ongetwijfeld mee dat de 
problematiek ten aanzien van de sigaret en het 
roken vaak in het emotionele vlak wordt 
getrokken, waardoor een rationele benadering 
moeilijk blijkt. Als echter sprake is van algemene 
regelingen en maatregelen is het juist dan 
noodzakelijk  om over en w eer grote 
zorgvuldigheid te betrachten.

Ik ben me ervan bewust dat ik met de genoemde 
ervaringen een erg negatief beeld heb geschetst 
van de politiek. Daarbij past wel degelijk de 
kanttekening dat er ook vele positieve 
ervaringen zijn geweest, waarbij steun werd 
ondervonden, zowel van de kant van de 
regering als van de Tweede Kamer. De 
genoemde accijnsreductie na de "mislukte" 
accijnsverhoging was zo 'n  ervaring, de 
herstructurering van de accijns een andere en 
ook de steun van EZ in een groot aantal gevallen 
mag nog eens worden onderstreept. De 
genoemde negatieve ervaringen bleven echter 
in het geheugen gegrift omdat ze veelal een

politieke achtergrond hadden en in die zin 
haaks stonden op de in het bedrijfsleven 
gebruikelijke manier van omgang met elkaar. 
Juist in die zin wordt de politiek als een aparte 
en ongrijpbare wereld gezien. Daarbij komt 
nog dat de politiek daarbij niet altijd vrij is van 
een air van arrogantie, een uitstraling van macht. 
Het bedrijfsleven is dan huiverig om een vinger 
te geven uit angst voor het verlies van de gehele 
hand.

Een voorbeeld van deze ongrijpbare wereld 
vormt ook de gang van zaken rond de nieuwe 
Reclamecode van de tabaksindustrie. Officieel 
heet het zelfregulering van de branche, waarbij 
de overheid de toon zet. Nadat een voor 
industrie en overheid acceptabel resultaat is 
bereikt vindt een Kamerdiscussie plaats waarin 
in feite die zelfregulering weer wordt aangepast 
zonder dat de "zelfregulerende" partij daarbij 
direct betrokken is.

Wat kunnen we doen om de geconstateerde 
kloof tussen politiek en bedrijfsleven wat te 
verkleinen? De in het N CD-onderzoek 
genoemde oplossingen gaan veelal uit van 
initiatieven van de andere partij. Dat is wel 
makkelijk gezegd, maar we komen al een eind 
verder als we bij ons zelf nagaan of de splinter 
of balk in het oog van de ander ook bij onszelf 
te ontwaren is. Ook voor politici is de werkdruk 
groot en het is hun niet kwalijk te nemen dat er 
geen echte interesse bestaat om zich te verdiepen 
in alle belangen en problemen van het 
bedrijfsleven. Wat echter wel mogelijk zou 
moeten zijn is een gerichte belangstelling voor 
de hoofdlijnen van de problematiek waarmee 
de verschillende branches en sectoren van de 
industrie worstelen. Als dat op basis van 
wederzijds vertrouwen kan plaatsvinden is er 
veel gewonnen. Vertrouwen vereist echter een 
investering van twee kanten. Het kan alleen 
groeien als daaraan door beide kanten wordt 
gewerkt, bijvoorbeeld door over en weer open 
te staan voor informatie (van de kant van de 
politiek door informatie te verstrekken over 
wat er op het terrein van de betreffende 
bedrijven speelt of gaat spelen en op welke 
tijdstippen daarover inhoudelijk kan worden 
overlegd; door ook duidelijk uit te leggen hoe
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en waarom een bepaald politiek standpunt 
wordt ingenomen en op welke feitelijke 
grondslagen dat standpunt steunt en vooral 
waarom een eerder ingenomen standpunt moet 
worden verlaten). Voor een beter begrip zou 
het zeker een voordeel zijn als meer politici het 
bedrijfsleven uit eigen ervaring kennen. Lukt 
dat niet door meer kandidaten uit het 
bedrijfsleven zelf te selecteren dan zou op zijn 
minst elke woordvoerder de bedrijfstakken uit 
de sectoren binnen zijn portefeuille moeten 
leren kennen door er ook zelf op af te stappen. 
Daarnaast zou het aanbeveling verdienen als 
degenen uit het bedrijfsleven, die zijn betrokken 
bij het overleg met de politiek ook - via een 
soort stage of een uitgebreid informatiebezoek

- nader kennis maken met het interne reilen en 
zeilen van de politiek. Als van de ene kant een 
tijdsinvestering wordt gevraagd moet men ook 
aan de andere kant bereid zijn een dergelijke 
investering te doen. Het is daarbij goed te 
onderkennen dat de politiek het land niet kan 
bestieren zonder inzet van het bedrijfsleven 
maar aan de andere kant het bedrijfsleven niet 
kan floreren zonder een goed politiek bestuur.

mr R.L.J. Toet is vennoot van Moret Ernst &Young 
Management Consultants
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LOBBY VANUIT HET 
BEDRIJFSLEVEN

drs. G.A.M. van Aardenne

In de verhouding overheid - burgers en maatschappelij ke organisaties 
is het vanzelfsprekend dat deze laatste (endusookhet bedrij f sleven) 
trachten het handelen van de overheid te beïnvloeden in de zin die 
met hun belang strookt. De functie van de overheid is juist om al die 
verschillende belangen af te wegen en waar het systeem van checks 
en balances verstoord is haar gewicht in de schaal te werpen. Deze 
functie is dus niet een "subsidiaire" (wat er overblijft), maar een 
zelfstandige. Als zodanig heeft de overheid een grote 
verantwoordelijkheid. Democratische controle laat deze tot haar 
recht komen. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de 
beïnvloeding van het overheidsbeleid en die van de uitvoering.

Een ander onderscheid is dat tussen lobbyen versus de uitvoerende macht en 
versus de volksvertegenwoordiging. Voor het bedrijfsleven is dit onderscheid niet 
principieel, maar staatkundig-filosofisch is er een duidelijk verschil. Het parlement 
vertegenwoordigt de bevolking, maar daaruit is niet automatisch een afspiegeling 
van de maatschappij af te leiden. Ook de volksvertegenwoordiging als deel van de 
overheid dient haar verantwoordelijkheid te nemen en de verschillende belangen 
af te wegen. Dat die duidelijk kenbaar gemaakt worden door de maatschappelijke 
spelers in het veld is noodzakelijk.

Voorlichting over deze belangen vanuit het veld is per definitie niet objectief en 
derhalve is brede spreiding gewenst. Kanalisering van belangenpresentatie is in het 
verleden betracht door het instellen van adviesorganen. Bekent moet worden dat 
de volksvertegenwoordiging zich hier vaak achter heeft verscholen en daarmee 
haar verantwoordelijkheid heeft laten lopen. Herstel van het 'primaat van de 
politiek' is nodig. De weg van de commissie De Jong -sterke beperking van de 
adviescultuur- lijkt daartoe echter niet vanzelfsprekend toe te leiden. Veeleer is de 
politieke wil beslissend.

Beïnvloeding van de uitvoerende macht loopt grotendeels parallel, maar hier 
b estaa t veelm eer het gevaar van ond o o rz ich tig e  actie  bij de 
volksvertegenwoordiging. Kanalisering-hetgeen pogingen tot directe beïnvloeding 
natuurlijk niet uitsluit, maar wel de kans op eenzijdige besluitvorming vermindert- 
is hier zeker geboden. Een formele adviesstructuur lijkt hiertoe onmisbaar. Maar 
ook hier geldt dat deze nooit de uiteindelijke verantwoordelijkheid mag ovememen. 
Als de besluitvorming "stroperig" wordt komt dat veeleer door gebrek aan wil dan 
door teveel aan adviesstructuur.

Dit geldt ook bij het toepassen van innovaties. Zou een overheid uit angst voor 
mislukking zich hier nooit aan wagen bij bijvoorbeeld het uitvoeren van
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infrastructuele werken, dan zou zulk een land 
in de wereldrace zeker tot de verliezers behoren. 
Immers juist de overheid (en zeer grote 
bedrijven) kunnen zich enig risico veroorloven. 
Ook hier ligt een zelfstandige taak voor de 
overheid.

Tenslotte de categorie van lobby om aandacht 
te verkrijgen. Hier ligt steeds een groot gevaar, 
dat van corruptie, op de loer, net trouwens als 
elders in de maatschappij. Deskundigen moeten 
de kans krijgen zich te presenteren met 
(wellicht) kostenbesparende procédés. In zulke 
gevallen en gevallen waar naast de prijs 
k w alita tieve  overw eg ingen  een d o o r

slaggevende rol spelen lijkt een extern 
deskundigenadvies nodig.

Het lobby'misme is in wezen een erkenning 
van het primaat van de politiek. De politici zijn 
dan ook gehouden voldoende moed op te 
brengen hun zelfstandige functie in de 
maatschappij te vervullen.

Drs. G.A.M. van Aardenne was vice-premier in het 
eerste kabinet Lubbers.

BEÏNVLOEDING VAN BESLUIT
VORMINGSPROCESSEN DOOR 
BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID

mr. C.J. Nyqvist

Beïnvloeding van politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen 
door het bedrijfsleven is een interessant thema en in deze 
verkiezingstijd extra aktueel. Veel en naar aard verschillende 
ondernemingen en organisaties zijn er op gericht om juist in deze 
verkiezingsperiode aandacht te vragen voor hun specifieke 
problematiek en belangen. Vastlegging van de gewenste aandacht 
en een mogelijke oplossingsrichting in een regeeraccoord behoort 
tot de ultieme doelen. Aan de andere kant moeten we niet teveel 
gewicht aan deze verkiezingstijd toekennen. Het met succes opereren 
in de sfeer van beïnvloeding vraagt een continue en goed 

gestructureerde betrokkenheid.

Overigens wordt bij beïnvloeding van besluitvormingsprocessen snel gedacht aan 
lobbyactiviteiten en dat is uiteraard ook een belangrijk instrument. Het belangrijkste 
instrument is echter het formele of geformaliseerde overleg tussen de betrokken 
overheidsorganisaties en de onderneming. In het geval van de VSN groep is sprake 
van een bijzondere relatie met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat voorde 
VSN groep de belangrijkste tegenspeler ter overheidszijde is.
Zowel het algemene verkeers- en vervoersbeleid als het openbaar vervoer beleid in 
het bijzonder worden primair door dit ministerie ontwikkeld en zijn in belangrijke
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mate bepalend voor het functioneren van de 
VSN groep. Ook andere departementen spelen 
een rol bij de beleidsbepaling; bijvoorbeeld 
Financiën bij de rijksbijdragesystematiek, 
Economische Zaken bij de vraagstukken met 
betrekking tot marktordening en VROM voor 
wat betreft de ruimtelijke ordeningsaspecten. 
De relatie met deze departementen is echter 
m inder direct.

Naast het formele of geformaliseerde overleg 
kennen we de lobbyactiviteiten. Lobby wordt 
gekenmerkt door een drietal aspecten:
In de eerste plaats betreft het een in vloedspoging 
die erop gericht is een overheidsfunctionaris 
tot bepaald gedrag te laten overgaan. Getracht 
kan worden de besluitvormer af te brengen van 
zijn voorgenomen besluit of hem juist hierin te 
ondersteunen om te voorkomen dat andere 
belanghebbenden slagen in een poging tot 
beïnvloeding.
Ten tweede is er sprake van een zogenaamde 
informele ambiance. De lobbyist maakt zelf 
geen deel uit van het formele of geformaliseerde 
overleg. Met name het tweede aspect - de 
in form ele  am biance - on d ersch e id t 
lobbyactiviteiten van het reguliere overleg. 
Tenslotte is de beïnvloeding gericht op formele 
gezagsdragers. In het geval van de overheid 
betreft dat politici, bestuurders en ambtenaren.

Een onderneming die lobbyactiviteiten wenst 
te ontwikkelen zal aan een aantal voorwaarden 
moeten voldoen om enige kans van slagen te 
hebben.
De ondernem ing  zelf d ien t duidelijke 
strategische en operationele doelstellingen te 
hebben geformuleerd. Deze doelstellingen 
dienen binnen de onderneming door de 
participanten in het beïnvloedingsproces - en 
in feite zijn dat alle medewerkers die contacten 
met de overheid onderhouden - gedragen te 
worden.
Een adequate monitoring van de politieke en 
beleidsomgeving dient plaats te vinden zodanig 
dat de vertaling naarde effecten van een bepaald 
beleid voorde onderneming helder zijn. Uit de 
confrontatie van deze effecten met de 
o n d e rn em in g sd o e ls te llin g en  w o rd t de 
gewenste boodschap afgeleid.

Voor de feitelijke uitvoering is het noodzakelijk 
over het juiste netwerk te beschikken. De 
formele en informele besluitvormingsprocessen 
moeten bekend zijn alsmede de gewichten van 
de diverse actoren in die processen. Er zal 
sp rake  m oeten  zijn van een 
tweerichtingsverkeer. Van de zijde van de 
lobbyist zal aan de te benaderen persoon 
wezenlijk relevante informatie verscha ft moeten 
worden.

Beïnvloedingsactiviteiten kunnen zich richten 
op de meer algemene functioneringscondities 
voor een onderneming maar ook op zeer 
concrete belangen.
Het algemene verkeers- en vervoersbeleid in 
N ederland is vastgelegd in het tweede 
structuurschema verkeer en vervoer. De hierin 
neergelegde groeidoelstellingen ten gunste van 
het openbaar vervoer dienen de verbetering 
van de bereikbaarheid en leefbaarheid en zijn 
voor openbaar vervoerorganisaties een 
belangrijk richtsnoer bij de bepaling van het 
ondernemingsbeleid. De uitvoering van het 
verkeers- en vervoersbeleid dient dan wel plaats 
te vinden op basis van dat structuurschema. 
Inmiddels is uit een door de overheid zelf 
uitgevoerde evaluatie gebleken dat de 
uitvoering van dit structuurschema niet volgens 
de planning verloopt. Voor het openbaar 
vervoer waaronder de VSN groep is het van 
essentieel belang dat vastgehouden wordt aan 
de doelstellingen uit dit structuurschema.

Met betrekking tot de structuur van het 
openbaar vervoer vindt thans een strategische 
heroriëntatie plaats. Meerdere commissies 
beraden zich op de wijze w aarop en 
modaliteiten waaronder het openbaar vervoer 
een groter aandeel in de modal split kan krijgen. 
Als randvoorwaarde geldt daarbij dat de 
financiële ruimte voor exploita tiesubsidies door 
de rijksoverheid sterk onder druk staat. De 
organisaties die het aangaat participeren in de 
regel formeel in de betreffende commissies. 
Het is echter de vraag wat de follow-up zal zijn 
van deze adviezen, die gericht zijn aan de 
Minister van Verkeer en Waterstaat. Vanwege 
het brede overheidsbelang zal deze follow-up 
neergelegd worden in een kabinetsstandpunt
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en aan de Tweede Kamer voorgelegd worden. 
Onze aandacht zal dan ook op dit traject gericht 
zijn.

Ook wetgevingsactiviteiten zijn van belang. 
Waarbij het zowel om wetgeving in formele zin 
als om uitvoeringsbesluiten gaat. Recent is het 
besluit infrafonds tot stand gekomen dat 
ondermeer de verstrekking van financiële 
middelen voor openbaar vervoer infrastructuur 
regelt. In een eerdere versie was sprake van een 
dusdanige hoogte van de rijksbijdrage dat voor 
de to ts tandkom ing  van een adequate  
infrastructuur gevreesd werd. Op aandringen 
van de Tweede Kamer is besloten dit besluit ten 
goede bij te stellen. We mogen aannemen dat 
de Tweede Kamer door de betrokkenen terdege 
is geïnformeerd.

Andere meer specifieke onderwerpen waarop 
debeïnvloedingsactiviteiten gericht kunnen zijn 
betreffen bijvoorbeeld de rijksbijdrage- 
systematiek en - hoogte voor het openbaar 
vervoer.

N aast de beïnvloeding van overheids- 
besluitvorming door ondernemingen bestaat 
ook de beïnvloeding van overheidsbesluit- 
vorming door overheden zelf. Daar waar de 
betrokken overheid zelf formeel participeert is 
dat geen bijzondere aangelegenheid. Maar in 
die gevallen waarin de beïnvloedende overheid 
niet formeel participeert kan sprake zijn van 
een overheidslobby.
Op zich zelf is de overheid gelijk het 
bedrijfsleven gerechtigd dienovereenkomstig 
te handelen. Aan de andere kant lijkt het minder 
acceptabel als d ieze lfd e  overheid  
lobbyactiviteiten pleegt die gericht zijn op 
besluitvorming die niet geheel strookt met haar 
eigen beleid. In dit geval moge de navolgende 
welbekende casus tot voorbeeld strekken.

M a c h t  o f  O n m a c h t

Uitgebreide onderhandelingen tussen de 
spoorwegen en het stad- en streekvervoer aan 
de ene zijde en het Ministerie van Onderwijs 
aan de andere zijde resulteerde vorig jaar in een 
contract voor een studenten OV jaarkaart 
zonder de Nederlandse Spoorwegen. Binnen 
het kabinet ontstond verzet tegen het door de 
Minister van Onderwijs gesloten contract en 
partijen  w erden  gedw ongen  de 
onderhandelingen opnieuw te voeren, hetgeen 
resulteerde in een nieuw contract waarbij ook 
de NS partij werd.

Uit oogpunt van algemeen verkeers- en 
vervoersbeleid valt deze bijstelling vanuit het 
kabinet wel te verdedigen. Maar als datzelfde 
kabinet voorde openbaarvervoerbedrijven een 
ontwikkeling wenst die erop gericht is meer 
m arktconform  te opereren  en m inder 
afhankelijk te zijn van een rijksbijdrage dan is 
een dergelijk ingrijpen daarmee niet in lijn. Een 
van de veranderingsrichtingen die in het kader 
van de strategische herorintatie van de openbaar 
vervoersector geformuleerd is heeft betrekking 
op de relatie tussen overheid en openbaar 
vervoerbedrijven . De hu id ig e  sterke 
verwevenheid tussen beide moet vervangen 
worden door een ontvlochten en verzakelijkte 
relatie waarbij duidelijker sprake is van een 
opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol. Uit 
deze casus blijkt wel dat ook in een verzakelijkte 
relatie duidelijke aanw ezigheid van de 
openbaar vervoerondernemer in het politiek 
bestuurlijk traject noodzakelijk zal blijven.

Mr. C.f. Nyqvist is president van de Raad van 
Bestuurvan de Vereniging Streekvervoer Nederland, 
de VSN-Groep.
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DE HOOGSTE TIJD VOOR INDUSTRIËLE 
DIPLOMATIE

C.W.A. Lely

Voorwoord
Het is een felicitatie waard dat de JOVD 45 jaar bestaat. In veel gevallen is er bij een dergelijke 
leeftijd sprake van een midlife crisis, het heeft er echter alle schijn van dat dit bij de JOVD niet het 
geval is.
Dat leidt ik af uit de titel die de JOVD voor dit symposium heeft gekozen. Kennelijk is de JOVD van 
mening dat het in het Europa van vandaag hard nodig is, dat het bedrijfsleven, de industrie, meer 
invloed dient te krijgen bij de totstandkoming van o verheids- en Europees beleid.
Terecht!
Hoewel in de bijdrage aan deze syllabus nauwelijks ruimte is om diep op de materie in te gaan, zal 
ik u duidelijk maken dat het de hoogste tijd voor industriële diplomatie is.

In het harde economische en technologische gevecht in Europa en elders, is het tijd dat de overheid 
en een aantal bedrijven de opdrachten in de wereld middels een industrieel diplomatieke aanpak 
samen trachten te realiseren. De steun van de W D  is daarbij ook van essentiëel belang en de 
Ministeries van Economische Zaken en Algemene Zaken zullen een belangrijke impuls aan deze 
discussie kunnen geven.
In hoofdstuk 1 wordt dieper ingegaan op de titel van mijn bijdrage.

In hoofdstuk 2 verwijs ik u naar de methodieken waarvan de bedrijven gebruik maken om 
politieke besluitvormingsprocessen of maatschappelijke ontwikkelingen te sturen.

In hoofdstuk 3 geef ik u tenslotte een indruk van de positie van overheidsbetrekkingen in de Fokker 
organisatie en van de aktiviteiten van de Direkteur Overheidsbetrekkingen (elders ook wel Public 
Affairs genoemd) van Fokker.

Ik wens u een succesvol symposium.

Inleiding
In Bijlage 1 treft u een organisatieschema aan, waarin staat aangegeven dat de Direkteur 
Overheidsbetrekkingen rapporteert aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Wil hij de Raad 
van Bestuur en de rest van de onderneming goed kunnen bij staan bij complexe 
overheidsaangelegenheden dan is deze organisatorische positie van primair belang.
Het totale overzicht van de ondernemingsproblematiek en een in- en extern netwerk is nodig 
om probleemoplossend te kunnen functioneren.
Bij Fokker wordt steeds duidelijker dat daarbij vanwege de samenwerking mat DASA het 
netwerk DASA-München en DASA-Brussel een extra dimensie krijgt.
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Fokker heeft gekozen voor een éénmansafdeling 
Overheidsbetrekkingen. Hoewel dit een grote 
belasting tot gevolg heeft, wordt wel bereikt 
dat commerciële prioriteiten worden gesteld 
en dat een maximale samenwerking in 
wisselende teams wordt gerealiseerd.

De voornaamste "nevenfunkties" van de 
Direkteur Overheidsbetrekkingen zijn:

- Voorzitter van de Koning Willem I Kring. Een 
p la tfo rm  van d irek teu ren  O v erh e id s
betrekkingen van voornamelijk de industrie. 
Hiervan zijn o.a. lid: Hoogovens, DSM, Shell, 
Smit Internationale, Unilever, TNO, Erasmus 
Universiteit, Bennis BPR, PAC-Consultants, NS, 
SMO, IBM, Koninklijke Nedloyd, Heineken, 
Ahold, Kluwer, AT&T, Pauw Consultant, ETC, 
enz.

In dit platform wordt hoogwaardige kennis 
over het vakgebied uitgewisseld en wordt met 
politici, bewindslieden, topambtenaren e.d. 
over actuele  of toekom stige  them a 's 
gediscussieerd. Kortom een gezelschap van 
industriële top-lobbyisten.

- Lid van de Economische Technische 
Com m issie van de FME. M iddels dit 
lid m aa tsch ap  kan het lan dschap  van 
werkgeversorganisaties worden aangesproken. 
Het betreft hier met name NCW en VNO.

- Lid van de Commissie Ontwikkelingslanden 
van het NCW. Via deze commissie bestaat de 
mogelijkheid een collectieve visie van het 
bedrijfsleven te laten horen.

De Direkteur Overheidsbetrekkingen (verder 
te noemen PA) van Fokker wordt geacht een 
inhoudelijke bijdrage te leveren aan processen 
en projekten waarbij een rol spelen:
- Europeese Commissie en Parlement
- Tweede Kamer der Staten Generaal
- Rijksoverheid (Ministeries)
- Provincies, Gemeenten, Gewesten
- Unie van Waterschappen, Hoogheemraad
schappen, IPO, VNG, enz.
- Ambassades
- Perm anente V ertegenw oordiging van

Nederland in Brussel
- Industrieel-politieke aspekten in diverse sales- 
cases.

Hoofdstuk 1
De hoogste tijd voor industriële 
diplomatie

Voordat ik het thema van vandaag verder met 
u uitwerk zou ik u willen benadrukken dat wij 
lobbyisten tamelijk positief over onze overheid 
denken.
De grote bedrijven met hun top-lobbyisten 
krijgen veelal een welwillend oor bij het Rijk. 
Binnen de departementen wordt op een aantal 
plaatsen gevochten voor ons belang. Dat geldt 
ook voor de Fokker-dossiers. Hoewel de 
besluitvormingsprocessen dikwijls complex 
zijn, ben ik zelf daarover niet ontevreden. 
Vandaag wil ik met u ingaan op industriële 
diplomatie, omdat Nederland op dit terrein 
wel slagvaardiger kan opereren dan tot nu toe 
het geval is geweest. Op dit punt is het thans 
nodig de discussie over een nieuwe aanpak te 
voeren.

Om te bereiken dat de overheid (alle 
departementen) zich tot het uiterste gaat 
inspannen voor de belangen van haar industrie, 
is een cultuurverandering noodzakelijk. Pas 
dan wordt het mogelijk een hoog waardige 
intelligente industriële diplomatie te realiseren 
en met gebundelde krachten, overheid met 
bedrijfsleven, de grotere orders in de wereld te 
bemachtigen.

Nederland heeft tot nu toe een grenzeloos 
vertrouwen gehad in de publieke sektor. U als 
JOVD of als gast van de W D  vandaag beseft 
dat dat fenomeen een cultuur binnen de 
overheid heeft veroorzaakt, die beslist industrie- 
onv riende lijk  genoem d kan w orden. 
Vanzelfsprekend verschilt dat per departement 
of lage overheid, maar toch is de trend zichtbaar. 
Daar komt nog maar bij dat maar een uiterst 
klein deel van de werknemers in de publieke 
sector en in het parlement weet wat er in de 
industrie speelt. Zelf heb ik de ervaringen bij 
een kleiner bedrijf, het buitenland, de 
rijksoverheid en Fokker bewust opgebouwd,
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teneinde de verschillende culturen en denk
werelden goed te kunnen begrijpen en te leren 
hanteren.

Vanuit die ervaring kom ik tot de conclusie dat 
er iets moet veranderen. Nederland is dermate 
gereguleerd dat wij ervoor gezorgd hebben, 
da t de totale overheid u iterst moeilijk 
toegankelijk is en verkokerd funktioneert. 
Natuurlijk maakt dat aspekt het werk van een 
lobbyist nuttig.

Daar tegenover zet ik direkt de stelling, dat het 
b ed rijfs leven  ook n iet a ltijd  best is 
georganiseerd, ondanks de aanwezigheid van 
een aantal werkgevers-organisaties, vele 
Kamers van Koophandel, enz.
De verdediging van het industriële belang komt 
daar volgens velen niet echt uit de verf. 
Daarnaast wordt het betreurd dat de voorzitters 
van de Raden van Bestuur van de industrieën 
zelf niet (naast het algemene belang dat door de 
werkgeversorganisaties wordt uitgedragen) 
veel meer voor hun industriële belangen 
opkomen.

Terug  n aar de lobbyist, d ie  als 
vertegenwoordiger van zijn of haar bedrijf een 
complexe zaak bij de overheid moet realiseren. 
Wij nemen aan dat de persoon zijn werk verstaat 
en in een tijdig stadium aanklopt. Natuurlijk 
zijn er daarnaast ook de spoedeisende zaken 
die een aparte aanpak vereisen.

In een willekeurig dossier van een willekeurig 
bedrijf besluit de lobbyist van de industrie aan 
te kloppen bij Economische Zaken om een 
uiterst complexe verkoop in een land waar de 
con trac ten  door de overheid  w orden  
gedomineerd, te bespreken. EZ is per slot van 
rekening het aanspreekpunt van de industrie. 
Het land waarin om de order, bijvoorbeeld de 
verkoop van niet-militaire apparatuur voor een 
lokale fabriek waarvan de staat eigenaar is, 
wordt gevochten, bevindt zich in een politiek 
potentieel instabiel gebied. Om die reden zou 
NCM-dekking wel eens moeilijk bespreekbaar 
kunnen worden.
Het betreffende land ontvangt een substantieel 
bedrag aan ontwikkelingshulp. Geconcurreerd

wordt met bijvoorbeeld Frankrijk, Amerika en 
Italië. De Tweede kamer heeft recent duidelijk 
gemaakt dat export van apparatuur naar dat 
land speciale aandacht behoeft. Via het 
Ministerie van O&W wordt over de verlenging 
van het in te ru n iv e rs ita ire
u itw isse lin g sp ro g ram m a van
landbouwstudenten met de overheid van dat 
land onderhandeld.

Men klopt dus aan bij EZ en raakt in gesprek 
met het Directoraat Generaal Industrie. Het 
wordt van groot belang geacht dat de order 
wordt binnengehaald. Dat zou betekenen dat 
de  recente, m id d e ls  het Technisch 
O n tw ik k e lin g sk red ie t do o ro n tw ik k e ld e  
produkt, een goede start zou maken. Men 
constateert dat hier handelspolitieke aspekten 
aan de orde zijn en dat de regelgeving ten 
aanzien van de export van strategische goederen 
wel eens belemmerend zou kunnen werken. 
De Tweede Kamer heeft immers gewaarschuwd 
voorde ontwikkeling ter plaatse. Geadviseerd 
wordt eens langs de BEB (Directoraat Generaal 
Buitenlandse Economische Betrekkingen) te 
gaan en de zaak te bespreken. Tevens dient 
gesproken te w orden  m et de export- 
beleidsm edew erker m et betrekking  tot 
strategische goederen. Deze laatste merkt op 
dat over dit aspekt toch zeker overleg moet 
worden gevoerd met de Direktie Atlantische 
Veiligheid van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. De NCM-aanvraag is inmiddels in 
behandeling. Het ministerie van Financiën heeft 
de nodige vragen en legt deze voor bij EZ. EZ 
treedt in overleg met het onderhavige bedrijf. 
Gevraagd wordt een argumentatie op te stellen 
waarom dit project van industriëel strategisch 
belang is. EZ zal trachten Financiën te 
overtuigen, dit wordt vast een Kabinetsbesluit. 
Inmiddels is een bezoek gebracht aan DGIS 
(ontwikkelingssamenwerking). De vraag wordt 
gesteld of het wellicht mogelijk is een deel van 
het ontwikkelingsbudget voor dit project in te 
zetten. Gesteld wordt dat in eider geval meer 
duidelijkheid over de ontwikkelingsrelevantie 
van dat contract moet worden aangetoond. 
O verigens is he t jam m er d a t het 
landenbeleidsdocument dat vier maanden 
geleden naar de Tweede Kamer is gestuurd aan
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dit soort apparatuur geen prioriteit gaf. Ga 
maar eens met Kamerleden praten; " wij 
veranderen niets meer totdat volgend jaar 
nieuwe Kamerbeleidsdocumenten worden 
geschreven. Het ontvangende land zal tijdens 
het komende bestedingsoverleg over vijf 
maanden hierover maar eens balletje moeten 
opgooien", zo wordt gezegd. Helaas valt de 
beslissing op regeringsniveau over ons projekt 
vermoedelijk al ee rder....

Zo kunnen wij een lang verhaal schrijven. Het 
bespreekbaar maken van de koppeling van 
dossiers  is n ie t m ogelijk. De 
besluitvormingstrajekten binnen de diverse 
ministeries verschillen, coördinatie ontbreekt. 
De lobbyist tracht de coördinerende functie 
voorzichtig te vervullen.
U begrijpt dat het hier slechts om een voorbeeld 
gaat. Het voorbeeld is echter zo gekozen, dat 
het een grote realiteitswaarde heeft. De praktijk 
is veelal complexer.

Een suggestie zou ik graag aan de deelnemers 
van dit symposium voorleggen. Voor bedrijven 
met dit soort complexe orders wordt een 
speciaal team opgericht dat met mandaat van 
de Minister-President datgene kan initiëren 
dat nodig is voor het winnen van het contract. 
Er zal geconcurreerd moeten worden met 
andere regeringen.
Dit Industriële Diplomatie-team (ID-team) 
zorgt voor:
- timing en inhoud van bezoeken van 
bewindslieden
- koppeling van dossiers en uitruil ervan
- het opbouwen van een diplomatiek netwerk 
met de lokale overheid en de ambassades
- onderhandelingen met overheden ter 
ondersteuning van het te verwerven contract.

Het team dient te bestaan uit zowel industrie 
als overheid en zal klein van omvang moeten 
zijn. Graag hoor ik uw suggesties.

Op deze wijze wordt het mogelijk frequenter 
grote complexe internationale orders voor 
Nederland te winnen. Dit lijkt mij een nationaal 
economisch belang waar snel mee moet worden 
gestart.

Eenzelfde voorbeeld kan worden gegeven over 
de jungle van lagere overheden waar aspekten 
spelen als:
- provinciale en gemeentelijke regelgeving
- ruimtelijke ordeningsaspekten
- conflicterende gemeentelijke belangen
- verwevenheden met Rijksbeleid
- enz.

Hoofdstuk 2 
Lobbyen, hoe werk’t?

De JOVD vroeg ons in te gaan op de vraag op 
welke wijze bedrijven zich bedienen van 
technieken om invloed uit te oefenen op 
politiekebesluitvormingsprocessenofomzelfs 
te trachten maatschappelijke ontwikkelingen 
sturen.
D aarnaast zou mogelijkerwijs aandacht 
geschonken kunnen  w orden  aan het 
spanningsveld tussen genoemde beïnvloeding 
enerzijds en dem okratische controle en 
onafhankelijkheid van bestuurders anderzijds.

Ambtelijk en politieke macht vragen om 
beïnvloeding. Dat gebeurt dan ook. Gemeenten 
beïnvloeden Provincies en Rijk, VNG voert 
krachtige lobby's, het Rijk lobbyed in Brussel, 
vakbonden doen aan beïnvloeding, kortom, 
iedereen is hier aktief.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat het 
bedrijfsleven  (in d iv id u ee l dan  wel 
georganiseerd) eveneens voor haar belangen 
opkomt. Dat alles vindt plaats in een 
democratisch systeem, waar, in ieder geval bij 
de Rijksoverheid, alles uiteindelijk onder 
openbare parlementaire (en pers-) controle 
wordt besloten.

Om bovengenoemde reden is het weinig zinvol 
industriële lobbyisten te gaan registreren of 
anderszins aan banden te leggen. Dat zou 
immers betekenen dat zo ongeveer heel 
Nederland als lobbyist zou moeten worden 
geregistreerd. Onderschat u de lobby van de 
overheid zelf niet.

Het lijkt mij niet boeiend uitgebreid in te gaan 
op mijn werkwijze. Veel van de manier waarop
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onze beroepsgroep werkt, staat uitstekend 
beschreven in een aantal boeken. De volgende 
drie kan ik u aanbevelen:
- De markt van politiek en bedrijfsleven, van 
Prof.N.C.P.C.N. van Schendelen (zie bijdrage 
elders in deze LEF: RED)
- Lobbyen, hoe werkt 't, van Bennis, Pauw en 
Van Schendelen
- Gewogen belangen, van PAC-Consultants.

Hoofdstuk 3
Pubblic Affairs bij Fokker

Het zal u wellicht niet verbazen indien ik u zeg 
dat Fokker niet zonder de Nederlandse overheid 
haar in d u strië le  belangen zal kunnen 
verdedigen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de onderneming ervoor gekozen heeft de 
funktie overheidsbetrekkingen zwaar aan te 
zetten. Welke belangen zo'n functionaris dan 
wel behartigt wordt veelvuldig gevraagd.

1.1. Brussel
- Het "De Havilland" dossier
Toen dit dossier zich in 1991 aandiende, konden 
wij niet vermoeden dat deze zaak grote 
o p sch u d d in g  in po litiek  E uropa zou 
veroorzaken en op de weg naar het verdag van 
Maastricht (07-02-1992) zo'n grote rol zou 
spelen. Dat alles was niet het geval geweest als 
er geen Frans belang in het geding was geweest. 
Dit projekt was een goed voorbeeld van 
industriële diplomatie, waarbij een fijnzinnge 
samenwerking bestond tussen de PV-Brussel, 
Kabinet Andriessen te Brussel, Algemene 
Z aken, Econom ische Zaken, enkele 
Nederlanders in het Europese Parlement en in 
G-III en IV van de Europese Commissie en de 
vliegtuigbouwindustrie in Engeland.

De co n tro v erse  in E uropa b e tro f de 
voorgenomen overname van de Canadese 
vliegtuigbouwer De Havilland. Begin mei 1991 
werd ons bekend dat het Franse Aerospatiale 
haar voornemen om de De Havilland over te 
nemen aan de Europese Commissie had 
voorgelegd. Door deze concentratie zou de 
markt voor kleine passagiersvliegtuigen al te 
zeer gedomineerd worden, waardoor er geen 
sprake meer zou zijn van vrije concurrentie.

Daarnaast zou de Canadese overheid bereid 
zijn veel geld in het nieuwe concern te steken, 
waardoor concurrentieverhoudingen zouden 
worden verstoord. Aangezien Aerospatiale 
Staats-gedomineerd was, zou deze overname 
strijdig zijn met het beleid van DG-I en III, dat 
er juist op was gericht de overheidsinvloed in 
deze sektor terug te dringen.

Besloten werd tot een geïntegreerde lobby- 
aanpak. De eerste onderzoeken van een 
Brusselse task-force w aren gunstig. De 
overname zou in strijd zijn met de Concentratie- 
con tro le  V erorden ing . Na lan g d u rig  
geharrewar gaf de task-force een negatief advies 
aan de bevoegde EG-Commissaris Brittan. 
D aarm ee begon het po litieke  
beïnvloedingsproces gericht op de andere 
Commissarissen die uiteindelijk dienden te 
beslissen. Alle mgelijkheden werden benut. 
Na één van haar langste vergaderingen over 
één agendapunt keurde de Commissie de 
overname af.
Voor het eerst was een Frans verzoek 
afgewezen. Wat dat tot gevolg had werd in 
diverse Europese kranten duidelijk beschreven 
(zie Bijlage). Fokker had geschiedenis gemaakt.

-Het "GATT" dossier.
Al jaren lang bevechten de Amerikaanse 
vliegtuigindustrie en Airbus elkaar over de 
mate van staatssteun aan eikaars industrieën. 
Het gaat hier om bedragen die ver uitgaan 
boven datgene wat in de N ederlandse 
omstandigheden gebruikelijk is. Duidelijk is 
dat de Amerikaanse regering uitsluitend en 
alleen  het belang  van h aar eigen 
vliegtuigindustrie op het oog heeft.
De discussie beperkte zich aanvankelijk tot 
staatssteun voor de ontwikkeling van grote 
vliegtuigen. Het was immers een gevecht tussen 
Airbus en de Amerikaanse vliegtuigindustrie. 
Wat heeft dit met Fokker te maken, vraagt u 
zich af?
De statuten van Airbus laten toe, dat dit 
consortium in principe vliegtuigen mag bouwen 
met een grootte van meer dan 100 passagiers. 
In de praktijk is het kleinste vliegtuig 140 
passagiers. Op het moment dat de Amerikanen 
in de concept-overeenkomst met de Europese
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Commissie de afspraken wilden laten gelden 
voor alle viegtuigen groter dan 100 passagiers, 
werd Fokker, met haar Fokker 100 met een 
capaciteit van meer dan 100 passagiers, direct 
bij de discussies betrokken. In goed overleg 
met Economische Zaken en de Europese 
v lieg tu igbranche AECMA (A ssociation 
Européenne des Constructeurs de Matériel 
Aerospatial) en het NIVR (Nationaal Instituut 
voor Vliegtuig- en Ruimtevaarton twikkelingen, 
een agentschap van EZ) werd de lijn ingezet 
om tot aparte disciplines te komen voor kleinere 
vliegtuigen onderde 130 pasagiers. Dediscussie 
over dit thema wordt nog voortgezet.

-De g o ed k eu rin g  van de
"Ontwikkelingsovereenkomst voor de Fokker 
70". In nauw e sam enw erk ing  tussen  
Economische Zaken, de PV-Brussel en Fokker 
wordt het voorstel inhoudelijk voorbereid en 
wordt ervoor gezorgd dat Brussel DG-IV tot 
goedkeuring overgaat.

-De goedkeuring van de samenwerking 
Fokker/DASA

1.2. De Rijksoverheid
(enkele aspekten in willekeurige volgorde)

-Economische Zaken
A. De financiële bijdrage van EZ in het Europese 
ruimtevaartbeleid.
B. De financiële bijdrage van EZ in het nationale 
Vliegtuig Technologie Programma en de 
programma's Fokker 50, 60, 70,100 en 130.
C. Compensatie-orders voor aanschaffingen 
van het Ministerie van Defensie
D. De verv an g in g  van het F28 
Regeringsvliegtuig door een Fokker 70.
E. Technologiebeleid gericht op de cluster 
v lieg tu igbouw . D eze c lu ste r heeft in 
samenwerking met Overheidsbetrekkingen 
Fokker een Nota "Position Paper Nederlandse 
V liegtuigbouw cluster" aan het Kabinet 
overhandigd.
F. Buitenlandse handel. Concrete politieke 
ondersteuning van vliegtuigverkopen in de 
wereld.
G. Ondersteuning van alle andere voor Fokker 
van belang zijnde dossiers.

- Financiën
A. Behandeling van NCM-aanvragen.
B. Betrokken bij alle strategisch financiële zaken 
aangaande Fokker.
C. D om einen als p en v o erd er bij de 
onderhandelingen over het eerste recht van 
koop van Fokker van de vliegtuigbasis 
Ypenburg, vastgelegd in het optiecontract uit 
1955 met de Staat der Nederlanden.

- VROM
A. Ruimtelijke ordening, het project Ypenburg.
B. Milieubeleid. Overheidsbetrekkingen is 
middels een beleidscommissie van het FME 
nauw betrokken bij d e totstandkoming van een 
intentie-verklaring tussen de sektor en de 
overheid. VROM speelt daarin een voorname 
rol.

-Verkeer en Waterstaat
A. Rijksluchtvaartdienst. Fokker is onderm eer 
voor de certificering van haar vliegtuigen 
aangewezen op de RLD.
B. Door haar internationale netwerk zijn de 
RLD en de directie internationale betrekkingen 
in een aantal gevallen betrokken bij het sales- 
traject van onze projekten.
C. De vervanging van het Regeringsvliegtuig. 
De RLD is voor V&W projektleider van dit 
projekt en derhalve verantwoordelijk voor de 
definitieve keuze van het nieuwe vliegtuig.
D. V&W financiert voor een groot deel het NLR
(N ationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium). Dit instituut is voor 
Fokker van groot belang.

-Buitenlandse Zaken
A. In vrijwel alle internationale contacten van 
m arke ting  en verkoop  w o rd t door 
Overheidsbetrekkingen een beroep gedaan op 
onderdelen van BuZa.
B. Het ambassade-netwerk wordt ook bij deze 
aktiviteiten betrokken.
C. Fokker is formeel in het lesprogramma van 
het diplomatenklasje opgenomen.
D. Ontwikkelingssamenwerking. In een groot 
aan tal on tw ikkelingslanden  bestaat de 
mogelijkheid een financiële bijdrage te geven 
in de sfeer van opleidingen en trainingen. 
Luchtvaart wordt niet altijd door DGIS als
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ontwikkelingsrelevant aangemerkt.

-Defensie
A. Fokker speelt bij een groot aantal 
aanschaffingen van Defensie een rol, via 
compensatie dan wel als joint-venture partner 
van de buitenlandse leverancier.
B. De aanschaf van vier Fokker 60 Utility 
vliegtuigen.
C. De Raad van Bestuur is lid van de Adviesraad 
Militaire Produktie.
D. C iviel m ed eg eb ru ik  van m ilita ire  
vliegvelden.

-Onderwijs en Wetenschappen
A. O&W draagt financiëel bij aan

- technologische infrastruktuur in Nederland
- researchprogramma's
- samenwerking Indonesië.

B. O&W vervult een belangrijke rol in het 
ru im tevaart- en technologiebeleid  van 
Nederland.

-Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
A. Toen sprake was van arbeidstijdverkorting 
is nauw samengewerkt met Personeelszaken 
van Fokkeren het regionaal arbeidsbureau van 
het ministerie.
-Lagere overheden
Ook Fokker onderhoudt contacten met de 
gemeenten waar vestigingen aanwezig zijn. 
Hier komen vraagstukken aan de orde als
- ruimtelijke ordening
- milieu- en bouwvergunningen
- geluidsaspekten.

Politiek
Veelal als s lu its tu k  van am btelijke 
b e le id sv o o rb e re id in g  w o rd t do o r de 
bewindslieden met de Tweede Kamer over dat 
beleid gediscussieerd en keurt de Tweede 
Kamer dat beleid al dan niet goed.
Fokker heeft een goede relatie met de 
K am erleden . De D irek teu r
Overheidsbetrekkingen stuurt dit proces aan. 
Fokker v e rh eu g t zich in de w arm e 
belangstelling van de politiek, waarbij 
opvallend is dat de Kamerleden bereid zijn 
zich in alle aspecten van de onderneming 
diepgaand te verdiepen.
Tot nu toe heeft de Kamer een rol gespeeld in 
onder meer de volgende dossiers:
- samenwerking Fokker/DASA 
-GATT
- ontwikkeling Fokker 70
- vervanging Regeringsvliegtuig
- technologieprogramma's en clusterbeleid
- revolving fund NIVR
- Fokker 60 Utility voor Defensie
- exportbeleid (China, e.d.)
- compensatie
- Defensieprojekten
- Ruimtevaartbeleid.

Bovenstaande opsomming is niet bedoeld om 
compleet te zijn, het geeft u een indruk van het 
werkterrein van Overheidsbetrekkingen.

C. W.A Lely is directeur overheidsbetrekkingen bij 
deN.V. KoninklijkeNederlandse Vliegtuigfabrieken 
Fokker en voorzitter van de Willem-l-Kring.
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Bijlage Dossier De Havilland.
Europese onrust, een overzicht van enkele krantekoppen in de besproken 
periode.

02- 10 Financieel Dagblad
03- 10 La Stampa 
03-10 L'Unita
03-10 Corriere della sera 
03-10 II Messaggero 
03-10 La Republica 
03-10 24 II sole ore

03-10 II Giornale 
03-10 NRC

03- 10 L'Echo
04- 10 Die Welt

04-10 Le Monde 
04-10 Le Monde 
04-10 Les Echos 
04-10 LaCroix 
04-10 NRC
04-10 Frankfurter Algemeine 
04-10 Süddeutsche Zeitung 
04-10 Neuer Züricher Zeitung 
04-10 Daily Telegraph 
04-10 Le Figaro 
04-10 Le Figaro

04-10 Liberation 
04-10 LaCroix
04- 10 Le Monde

05- 10 NRC 
05-10 Telegraaf 
05-10 L'Echo 
05-10 LeSoir
05-10 Corrière delle sera 
05-10 La Republica 
05-10 24 II sole ore 
05-10 Le Figaro 
07-10 The Times 
07-10 The Times 
07-10 The independent 
07-10 Dialy Telegraph 
07-10 Wall Street Journal 
07-10 Herald Tribune

Vliegtuigfusie verdeelt Europese Commissie.
Antitrust, alla CEE vincono i ouri.
Veto CEE ad Alenia: "Niente De Havilland".
No della CEE al consortia ATR.
L'ltalia nel mirino della CEE.
La CEE blocca finmeccanica
La CEE pone il veto su ATR - De Havilland, la vestale
dell' antitrust.
La CEE indaga sur ATR.
Europese Commissie verbiedt overneming van De 
Havilland.
Veto eropéen au rachat de De Havilland. 
EG-Kartelrecht - erste Untersagung lost einer 
Proteststurm aus.
Le "trés vif regrèt" de Quilès 
Aèronautique le mariage interdit.
De Havilland: La France étudie un recours.
Les ambiguités de Bruxelles.
Parijs woedend over EG-blokkade.
Die Zahne gezeigt.
Sir Leon's Sieg, Brüssel verbietet erstmals Fusion. 
EG-Kommission untersagt Kauf von De Havilland.
De Havilland ban may go to appeal.
Le catoblépas de Bruxelles
Un vote trés politique. Tollé les doctrinaires de la
concurranace.
Veto a Bruxelles critique a Paris.
L'industie européene a la merci de Sir Leon.
Bruxelles met son veto a l'achat du canadien De Havilland 
par Aérospatiale et Alenia.
Franse actie voor ATR en De Havilland.
Frankrijk wil toch overname van De Havilland.
De Havilland réduit son effectief d'un quart.
Paris crie au scandale.
Alenia è polemica Brittan va oltre le sue competenze. 
E la CEE si spacca su ATR - De Havilland.
Forti tagli alla De Havilland dopo il "no" CEE ad Alenia. 
Delors accusé d'avair joué contre la France et l'Europe. 
ATR in talks on De Havilland bid.
Taking over aerospace.
Delors attacks France over merger blocks.
De Havilland flak for Brittan.
France and Italy blast EC ruling on the Havilland. 
France says EC overstepped on the Havilland.
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07-10
07-10
07-10
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Algemeen Dagblad 
Les Echos 
Le Monde 
Le Tribune 
Le Figaro 
Haagse Courant 
Volkskrant 
Handelsblatt 
Frankfurter Algemeine 
The Guardian 
NRC

Parool
Reuter

Financieel Dagblad 
Trouw
La Libre Belgique 
The Guardian 
Les Echos 
Volkskrant 
Financieel Dagblad

Opschudding over overname vliegtuigfabriek. 
Contre-offensive Francaise sur le dossier De Havilland. 
L'Europe et ses pouvoir.
Affaire De Havilland. Delors s'explique sur sa neutralité. 
Jacques Delors défend la Commission.
Frankijk blijft strijden voor Aerospatiale.
Fransen blijven strijden in de zaak De Havilland.
Die Kraftprobe.
Frankreich beklagt Brüsseler Fusionsverbot.
Row hits EC as block is put on De Havilland sale. 
Frankrijk en Italië; nieuw besluit over De Havilland is 
nodig.
Slaande ruzie over koop De Havilland.
L'affaire De Havilland incite la Commission européene 
a la prudence.
De Havilland legt Brussels conflict bloot.
Brittan faces internal coup.
L'Affaire De Havilland est loin d'etre chose.
Brittain faces internal coup.
Les pouvoirs de Brittan contestés par ses pairs. 
Havilland-zaak splijt Europese Commissie.
Bangeman wil greep op EG-concurrentie-beleid.
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Contactpersoon naar overige
Werkmaatschappijen Operationele functies
en Business Units Corporale functies Fokker Alreraft B.V.
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BEDRIJFSBEÏNVLOEDING VAN 
NATIONALE BESLUITVORMING

M.P.C.M. van Schendelen

Waarover hebben wij het? Hebben bedrijven en hun organisaties invloed op de Haagse 
politieke besluitvorming? Zo ja, waaruit blijkt dat? Wat is eigenlijk 'nationale politieke 
besluitvorming'? En indien blijkt dat bedrijven en hun organisaties (soms) inderdaad invloed 
uitoefenen op de uitkomst van een nationaal politiek dossier, moet dat dan als een slechte zaak 
worden gezien of juist worden toegejuicht?

Geen generalisatie
'Het bedrijfsleven' bestaat niet. Er zijn in 
N ed erlan d  ru im  600.000 p a rticu lie re  
ondernemingen. Shell is er één van. De 
kapperszaak op de hoek van de straat ook. Met 
de landbouwsector meegerekend, heeft 99% 
van de ondernemingen in Nederland een 
omvang van m inder dan honderd werknemers. 
Die één procent grotere bedrijven verzorgt 
echter wel een vrijwel even groot deel van de 
particuliere arbeidsmarkt als de groep kleinere 
bedrijven. Er zijn ook talrijke organisaties van 
het bedrijfsleven. Soms officieel, zoals de Kamer 
van Koophandel. Veel talrijker zijn de 
v rijw illige , d o o r on d ern em in g en  of 
ondernemers zelf opgerichte organisaties. Het 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen is 
er één van. De Vereniging van Handelaren in 
Visbenodigdheden ook. Er is, kortom, heel veel 
d iffe ren tia tie  b innen  het com plex 
'bedrijfsleven'. Het voornoemde verschil naar 
grootte is er slechts één van. Er zijn ook 
verschillen naar juridische status, nationaliteit, 
onderlinge sam enw erking of competitie, 
levensbeschouwing enzovoorts!

'Haagse politieke besluitvorming' bestaat al 
evenmin. 'Besluitvorming' is een theoretisch 
bepaald construct, dat men toekent aan een 
serie gebeurtenissen die door betrokkenen dan 
wel door waarnemers tezamen als een proces 
('besluitvorming') worden gezien. Ook hier 
lig t er de  fu n d am en te le  v raag  n aar 
operationalisatie. Sommigen zeggen dat er een

besluit is genomen indien een bevoegde 
autoriteit zijn definitieve paraaf onder een 
voorstel heeft gezet. Anderen zien dit moment 
als niet meer dan een tussenfase: of een besluit 
is genomen, zal de praktijk leren. Weer "andere 
sommigen" zien politieke besluitvorming op 
n a tio n aa l n iveau  als p a rlem en ta ire  
besluitvorming. Maar aan de meeste landelijke 
dossiers komt het Binnenhof niet te pas! 
Bijvoorbeeld (gemandateerde) ambtenaren zijn 
dan de formele autoriteit. En weer anderen 
signaleren dat ook personen en groepen of 
organisaties zonder formele positie de 'teerling 
van de besluitvorming' kunnen werpen. Of, 
om het nog ingewikkelder te maken, bepaalde 
particuliere organisaties hebben wél een formele 
status gekregen (zoals de schappen bij de PBO 
of de sociale partners bij de Arbeidsvoorziening) 
en zijn met recht en rede zelf (al of niet ten dele) 
de formele autoriteit.

Invloedsmeting
Invloed wordt in de politicologie niet (meer) 
gezien als een attribuut dat men al of niet heeft, 
maar als een kenmerk van een relatie, namelijk 
als het vermogen om een ander te bewegen tot 
iets anders dan hij bij afwezigheid van de relatie 
zou hebben gedaan. Het kan bij die ander dus 
zowel tot gedragswijziging leiden als tot 
gedragsbevestiging. Hoe meet men zoiets nu? 
Vrijwel o n b ru ik b aa r is de  form ele 
positiemethode. Bijvoorbeeld het parlement 
heeft geen invloed op de begrotingswetgeving, 
om dat zulks in het s taa tsrech t w ordt
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gesuggereerd. Idem dito de hoger geplaatste 
ten op zichte van de lagergeplaatste. Natuurlijk 
kan het parlement of een directeur-generaal 
invloed hebben op de uitkomsten van een 
politiek dossier. Maar dat moet dan blijken uit 
andere waarnemingen en argumenten. 
Som m igen zien  de p a rtic ip a tie - en 
netwerkmethoden als bruikbaar. Zo is ooit 
waargenomen dat onder meer bankdirecteuren 
nogal frequent aanwezig zijn binnen Raden 
van Bestuur van industriële ondernemingen; 
dat financiële voormannen hecht zetelen in de 
Eerste Kamer; en dat lobbyisten als bijen zoemen 
om zogeheten formele gezagsdragers. Maar 
een sociale relatie is nog geen invloedsrelatie 
en indien wel, dan zegt zij nog niets over 
bijvoorbeeld de richting van beïnvloeding of 
het effect van de eventuele invloedspogingen, 
laat staan over de effectiviteit ervan.

Een an d ere  m ethode  is d ie  van de 
reputatiemeting. Dan vraagt men ervaren 
actoren in het veld wie volgens hen veel /  weinig 
invloed hebben op enigerlei gang van politieke 
zaken. Ook hier liggen de meetproblemen voor 
het opscheppen: wie zijn ervaren actoren, welk 
veld is relevant, wat wordt door betrokkenen 
verstaan onder 'invloed', wat zijn 'politieke 
zaken', aan welke concrete gevallen kan men 
invloed afmeten, hoe betrouwbaar is de mening 
van respondenten, enzovoorts?

In het algemeen wordt als de minst slechte 
methode van invloedsmeting gezien de case
study en met name de variant van de 'before- 
after' meting. Dan kijkt men naar de diverse 
invloedspogingen in het begin van een concreet 
'proces', naar de uiteindelijke uitkomsten en 
naar de verschillen tussen van inzetten en de 
uitkomsten. Wie terzake het kleinste verschil 
heeft, wordt geacht het meest invloedrijk te zijn 
geweest. Maar ook op deze methode valt veel 
af te dingen. Zij gaat voorbij aan het spelkarakter 
van overvragen en onderbieden dat vanaf het 
begin bij elk dossier aanwezig is. Zij gaat ook 
voorbij aan het verschijnsel dat met de belangen 
van een actor al op voorhand rekening wordt 
gehouden: dan krijgt een onderneming zijn zin 
zónder enige invloedspoging daartoe. 
Invloedsm eting is, kortom, ingewikkeld

puzzel werk. Beweringen over feitelijke invloed 
bevatten altijd bepaalde gissingen.

Enkele gegevens
Natuurlijk bestaan er beweringen over feitelijke 
bedrijfsinvloed op de nationale politieke 
besluitvorming. Er wordt van alles in de wereld 
beweerd, dus ook over dit onderwerp. Na het 
voorgaande zal het duidelijk zijn, dat zulke 
beweringen in het vakgebied kritisch worden 
aangehoord.

Zo kan men de hardnekkige bewering blijven 
belu isteren  d a t form ele gezagsdragers 
(bijvoorbeeld in deTweede Kamer) het in laatste 
instantie voor het zeggen hebben. Wie verder 
kijkt, ziet gauw een meer complexe realiteit. Uit 
(case-)studies naar netwerken en lobby's komt 
inderdaad soms het beeld naar voren dat andere 
officiële instanties of particuliere actoren dan 
die welke er formeel voor staan, materieel een 
dossier naar hun hand zetten. Maar soms ook 
niet. Of soms is er schijn die bedriegt. En als 
men invloedsreputaties voor lief neemt, dan 
krijgt men bijvoorbeeld de conclusie dat op 'de 
politieke besluitvorm ing in Den Haag' 
m inisters, fractiespecialisten, m edia en 
werkgeversorganisaties relatief veel invloed 
hebben en vakbonden , m id d en s tan d s
organisaties en kerken relatief weinig; althans 
volgens de mening van de Tweede Kamerleden 
(in 'De geachte afgevaardigde', 1992). Case
s tu d ie s  leren  d a t alles veel en veel 
genuanceerder en ingewikkelder ligt. Dan is 
bijvoorbeeld bij het ene dossier het VNO 
invloedrijk en bij het andere juist invloedarm of 
kunnen kerken bij een bepaald dossier het 
feitelijk voor het zeggen hebben.

Naar aanleiding van zulke genuanceerde 
inzichten wordt veel onderzoek gedaan naar 
verklarende factoren. Waarom heeft de ene 
onderneming soms (ogenschijnlijk) veel invloed 
op een dossier en de andere soms of vaak niet 
en waarom verliest die eerste onderneming 
weer bij een ander dossier? Ook dit onderzoek 
naar 'succes- en faalfactoren' heeft nog weinig 
gedegen kennis opgeleverd. Hetzelfde Philips 
kan in dezelfde maand op hetzelfde ministerie 
zowel iets winnen als iets verliezen. Kenmerken
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van de organisatie doen er maar ten dele iets 
toe. De context ('de arena') is minstens zo 
belangrijk. En, zoals Machiavelli al wist, 
'accidenti' (toeval: pech en geluk) spelen een 
grote rol.

M aar één ding is wel zeker: sommige 
ondernemingen en sommige ondernemers 
hebben soms (heel) veel invloed op een dossier, 
waarvan de uitkomsten formeel bindend zijn 
voor de samenleving.

Bedrijfsinvloed: goede of slechte 
zaak?
Ook rond deze vraag bestaat binnen het 
vakgebied geen eenheid van opvatting. De 
meningen zijn verdeeld. En zij zullen altijd 
verdeeld blijven liggen, want bij evaluatie 
ontbreekt nu eenmaal een absoluut criterium 
dat iedereen overtuigt; bij feitenconstatering is 
er tenminste nog de empirische toets. Ieder is 
vrij in het kiezen van zijn normatieve opvatting 
omtrent de gewenste staat en samenleving. 
Wel kan hier worden gewezen op twee extreme 
opvattingen.

De ene legt het 'primaat bij de politiek'. Bedoeld 
wordt de electoraal verkozen politiek, dus de 
partijpolitici in gekozen lichamen. Zij zouden 
het voor het zeggen moeten hebben. Deze 
mening leeft hedentendage heel sterk op het 
Binnenhof, met name binnen de Tweede Kamer. 
Uit gegevens in 'De geachte afgevaardigde' 
blijkt dat wel heel veel (zie ter plekke) Tweede 
Kamerleden vinden dat maatschappelijke 
organisaties van het Binnenhof moeten worden 
verwijderd als de geldwisselaars uit de tempel. 
Ook in het kader van de commissie-Deetman 
(rapport-De Jong) wordt gepleit voor het op 
grote afstand zetten van advieslichamen (lees: 
maatschappelijke organisaties in semi-officiële 
posities). Lobbyisten zouden al evenzeer 
moeten worden geweerd. Dat overigens 
diezelfde Tweede Kamerleden nog dezelfde 
dag de volgende lobbyist verwelkomen, maakt 
die norm atieve opvatting  niet m inder 
authentiek; wel m inder oprecht: het bekende 
verschil tussen woorden en daden.

De andere extreme opvatting legt het 'primaat

,____ T I  M a c h t  o f  O n m a c h t

bij het volk'. Bedoeld wordt de samenleving in 
m eer of m inder georganiseerde vorm. 
Ondernemingen maken hier prominent deel 
van uit. Zij en andere groepsverbanden behoren 
in eerste én in laatste instantie de politieke 
besluitvorming te bepalen. Zij gedragen zich 
als Plato's 'zoon politikon'. In een vrije en open 
samenleving is het officiële (partij-)politieke 
bestel slechts een onderdeel en niet de 
bovenm eester van de samenleving. Het 
openbaar bestuur annex de verkozen organen 
moeten zich opstellen als 'civil service': de 
burger is koning.

Enkelen proberen tussen de twee uitersten een 
slim m e v erb in d in g  te leggen: de
v ertegenw oord igende  organen  zijn de 
plaatsvervangers van het volk. Het 'primaat 
van het volk' komt dan tot uitdrukking in het 
'primaat van de politiek'. Er is evenwel 
onvoldoende em pirisch bewijs voor de 
impliciete aanname dat wat 'Den Haag' beslist 
inderdaad voortkomt uit en aansluit bij wat de 
(meeste) burgers willen. Er zijn te veel dossiers, 
waaruit het tegendeel blijkt, om die stelling te 
kunnen volhouden.

Anderen stellen dat de twee uitersten juist 
zouden moeten worden gecombineerd: 'Den 
Haag' kan alleen enigermate acceptabele 
beslissingen nemen, indien en zolang veel 
maatschappelijke actoren van begin tot eind bij 
de politieke besluitvorm ing actief zijn 
betrokken. Invloedrijke burgers, ondernemers, 
vakbondsmensen, priesters etcetera zijn dan 
onm isbare m edespelers bij de politieke 
besluitvorming. Voor zover hun doordrukken 
van het eigen belang een probleem mag worden 
genoemd, bestaat daartegen een uitstekende 
remedie: vergroot de arena van betrokkenen, 
waardoor de onderlinge wedijver nóg meer 
toeneemt en geen enkele speler de kans krijgt 
als enige, laat staan als enige stelselmatig, te 
domineren. Zo'n afwezigheid van een dominant 
deelbelang kan men dan 'algemeen belang' 
noemen. Deze opvatting valt al bij Aristoteles 
en, zoveel jaren later, bij de schrijvers van de 
'Federalists' waar te nemen. Zij is op het 
Binnenhof niet populair. Maar zij is in 
belangrijke mate in de praktijk gerealiseerd.
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Politiek actieve ondernemingen wedijveren 
voortdurend met elkaar en met andere 
maatschappelijke én politieke organisaties om 
invloed bij nationale politieke besluitvorming. 
In deze visie: hoe meer zij dat proberen, hoe 
beter voor de kwaliteit van de politieke 
besluitvorming. Zoals M andeville (1705) 
paradoxaal formuleerde: 'private vices, public 
virtue' of te wel 'vele eigenbelangen maken het 
algemeen belang'.

M.P.C.M. van Schendelen is hoogleraar politicologie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verzorgt 
alhier en voor de Leidse Universiteit de specialisatie 
'politiek en bedrijfsleven'. Publiceerde (deels met 
anderen) onder meer 'De markt van politiek en 
bedrijfsleven' (1987), 'Politicization of Business in 
Western Europe' (1988), 'Toegepaste politicologie' 
(1989), 'Lobbyen, hoe werkt 't' (1990), 'Nederlandse 
lobby's in Europa' (1993) en 'National Public and 
Private EC Lobbying' (1993).

BEN JE BELOBBYD?

Elske ter Veld

Wie "lobby" in de Grote van Dalen opzoekt krijgt niet het beeld van een positieve actie. Behalve 
de Engelse betekenis -de gang (dus ook de wandelgangen) van het Engelse Lagerhuis- volgt nog 
een Amerikaanse omschrijving: "Politieke kliek die buiten het parlement om invloed op de 
besluiten van het Congres tracht uit te oefenen, bijvoorbeeld door congresleden onder druk te 
zetten".
In Washington had ik de indruk dat iedere tweede persoon die ik ontmoette lobbyist was. Een 
respectabel beroep. Geen enkele sector of firma die niet een eigen lobbyist in Washington heeft 
gestationeerd. In het Haagse is het nog steeds enigszins dubieus, hoewel zelfs de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten actief "lobbyt" in Brussel.

Natuurlijk is het zo -dat is inherent aan politieke 
beslu itv o rm in g - d a t po litic i w orden  
geïnformeerd, soms hinderlijk worden gevolgd 
of onder druk gezet vanuit de samenleving. 
Gelukkig, zou ik willen zeggen. Het is als 
volksvertegenwoordiger niet mogelijk te 
functioneren  zo n d er berich ten  u it de 
samenleving.
Toch is het niet zo dat we in Nederland veel 
"lobbyisten" kennen. Wellicht dat de vele 
an d ere  m ogelijkheden  b innen  onze 
samenleving ook het lobby-werk minder 
relevant maakt.
Op sociaal-economisch terrein bijvoorbeeld zijn 
gestructureerde-deels zelfsbij wet vastgelegde- 
beïnvloedingsmogelijkheden aanwezig. Een 
SER-advies noemen we geen lobby-werk. 
Evenmin als het regelmatig overleg tussen

werkgevers en werknemers afzonderlijk of 
gezamenlijk met leden van een kabinet. Wellicht 
zou het overleg dat iedere fractie -bijvoorbeeld 
tegen de algemene beschouwingen- voert met 
delegaties vanuit de vakbeweging als "lobby" 
kunnen worden gekarakteriseerd. Ik doe dat 
niet. Het is te weinig specifiek, te veel in de 
normale structuren ingebed.

Een tweede algemene notie lijkt mij dat veel 
instellingen en organisaties in Nederland niet 
de neiging hebben individuele politici te 
benaderen. Enerzijds kan dat samenhangen 
met het terechte belang dat wordt toegekend 
aan andere activiteiten zoals het beïnvloeden 
van de publieke opinie. Anderzijds kan het ook 
zijn dat de structuur van het Nederlandse 
Parlem ent -fracties zijn betrokken bij
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beslissingen en stemgedrag, het is bijna nooit 
volledig afhankelijk van één persoon of enkele 
personen- een persoonsgerichte benadering 
m inder effectief maakt.

Alle politici zijn gevoelig voor "de publieke 
opinie".
Meer nog dan "persoonlijke benadering" zal 
dat invloed hebben op een bepaald standpunt. 
De voornemens de bezuinigingen op de 
bejaardenoorden te schrappen dit voorjaar was 
niet het gevolg van de individuele druk op de 
minister van WVC. Hedy d'Ancona was zich 
zeer goed bewust van de mogelijke gevolgen 
van de bezuinigingen. Ze had al getracht deze 
gevolgen zo ver mogelijk af te zwakken. Maar 
elders bezuinigen op haar begroting had in 
haar opvattingen een nog ernstiger effect. Zij 
hield haar rug recht, de gevolgen van andere 
keuzes schatte ze zwaarder in.
Nee, het afzien van deze bezuiniging was het 
gevolg van de acties van de ouderenbonden 
gericht op de beïnvloeding van de publieke 
opinie. Acties, waarvoor uiteindelijk de minister 
van Financiën zelf gevoelig bleek te zijn.

Ik zou "lobbyen" willen omschrijven als 
activiteiten gericht op de beïnvloeding van 
personen die bepalend zijn voor de uitkomst 
van een politiek besluitvormingsproces erop 
gericht die pers(o)on(en) de doelstelling van de 
organisatie of actie zodanig te doen delen dat 
hij/zij deze ook in het politieke proces zal 
willen nastreven.
Binnen een totale strategie is de lobby dan een 
zeer specifiek onderdeel.
Ook weer te onderscheiden van andere op een 
individu gerichte acties. Het "hinderlijk volgen" 
valt er niet onder. Dat gebeurde mij overigens 
-als staatssecretaris bij de "jongerenmaatregel"- 
veel. T elefoontjes (m et onz in n ig e  of 
bedreigende teksten) dragen hooguit bij tot 
irritatie. Omkopen valt er evenmin onder.
Dat heb ik -als Kamerlid of als staatssecretaris- 
ook nooit meegemaakt. Het zou ook om 
meerdere redenen dom zijn.
Omkoping is laakbaar. Een politicus legt de 
belofte af van niemand goederen of beloftes 
aan te nemen om bepaalde dingen te doen of na 
te laten. Een dergelijk voorstel is dus

bedreigend; wie erin zou trappen maakt zichzelf 
chantabel. B ovendien, w ie d enk t met 
"omkoping" iets te kunnen bereiken zal er 
altijd rekening mee moeten houden dat de 
tegenstander meer kan bieden.

Nee, voor een goede lobby is het zaak die 
personen te "selecteren" die én relevant zijn 
voor de besluitvorming én potentieel als 
"medestander" zijn te kwalificeren.
Dan kan ook de doelstelling worden bereikt 
dat het betrokken fractielid of de betrokken 
bewindspersoon de "natuurlijke rol" kan 
vervullen van jouw belangenbehartiger.
Het kan dus -gezien mijn definitie van 
"lobbyen"- heel goed mogelijk zijn dat je niet 
altijd "merkt" wanneer je het "object" bent van 
een lobby! Een "lobby" is immers niet 
"bedreigend" (zoals hinderlijk volgen en 
sommige andere actie-uitingen). Nee, desanctie 
van het niet vervullen van de "lobby-opdracht" 
is het (al of niet vermeende) verminderd 
vertrouwen van een "achterban", het kwijt 
raken van een relevante informatiestroom of 
het verlies van "het eigen gewenste politieke 
gezicht".
Allemaal zaken die voor de continuïteit van het 
politieke metier vervelend zijn.
De honorering die bij het bereiken van het doel 
in het vooruitzicht wordt gesteld is mooi. De 
doelstelling wordt bereikt (inmiddels ook het 
belang van de geïnteresseerd  geraakte 
politicus); het vertrouwen van de achterban 
vergroot; de beeldvorming versterkt en bij een 
eventuele volgende keer kan de politicus 
rekenen op nog betere ondersteuning...

De erkenning dat uiteindelijk de "politicus" 
zelf verantwoordelijk is voor wat zij of hij met 
de informatie doet vergroot de bereidheid van 
de politicus tot luisteren. Dus, als je gaat lobbyen 
niet meteen dreigen met sancties of vleien met 
het "loon".
Een goed getimed werkbezoek kan de latente 
interesse activeren. Bij een goede lobby wordt 
het "slachtoffer" dan ook positief benaderd, 
bijvoorbeeld door de juiste inform atie 
(kloppend en relevant) op het juiste tijdstip aan 
te bieden.
En daar nu schort het dus om te beginnen al
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vaak aan. Wat heb ik er aan wanneer bij een 
eventuele accijnsverhoging de betreffende 
sector mij komt vertellen dat zijn produkt 
duurder wordt? Niet alleen is da t reeds bekende 
informatie, kennelijk is het ook beoogd. 
Belangrijk is het te weten wat de consequenties 
zijn van een dergelijke keuze. Voor mij -als 
PvdA  lid- zal d a t w ellich t het 
werkgelegenheidseffect zijn. Ikben op dat punt 
gevoelig. En de "sanctie" (het beleid kan wellicht 
als niet sociaal worden getypeerd) is zeker een 
reden tot nadenken.
Maar voor een lid van een andere partij kan het 
zeer wel zijn de dreiging dat de kiezersachterban 
kan slinken. De recente brief van Bukman over 
de aardgasprijzen was daarvan toch een aardig 
voorbeeld.

Wanneer dan nog de niet relevante informatie 
wordt aangeboden op een moment waarop je 
ook nog andere dingen aan het hoofd hebt (en 
zelfs op tijdrovende wijze, door het bijvoorbeeld 
te verpakken  in een als w erkbezoek 
aangekondigde uitgebreide lunch) dan werkt 
het contraproductief. Lekker eten activeert geen 
latente interesse in het onderwerp.

Een goede lobby die ik mij kan herinneren was 
d ie v an u it de destijd s  bestaan d e  
Werkgemeenschap Kindercentra Nederland. 
Zij richtte zich op de relevante Kamerleden 
(vaak zijn de w oordvoerders  toch al 
geïnteresseerd en potentiële medestanders). 
Goede informatie, kloppende berekeningen. 
En aangereikt op het moment dat ik -dat wij- 
het nodig hadden. Bij de schriftelijke 
voorbereiding, m aar ook -m instens zo 
belangrijk- tijdens het kam erdeba t 
ondersteunend aanwezig om informatie aan te 
bieden waarmee weerwerk kon worden 
geleverd aan de betrokken bewindsman.

Ook de activiteiten destijds van de zogenaamde 
Coronagroep bij de stelselherziening Sociale 
Zekerheid werkte op een soortgelijke wijze. 
Zakelijk, correct informerend, en daarbij zeker 
richting CDA en W D  sterk spelend op het 
risico van het verlies van het "sociale gezicht".

Een lobby die zeker niet ongenoemd ma g blijven

is de regionale lobby. Ongeacht de politieke 
kleur kan dat -zeker bij de "buitengewesten"- 
een behoorlijk zware pressie zijn voor de 
Kamerleden afkomstig ui t die regio. En wanneer 
dan in de trein uit Groningen of Limburg de 
betrokken Kamerleden gezamenlijk een lijn, 
een strategie uitzetten, ja, dan kan dat effect 
hebben door alle fracties heen voor de 
besluitvorming.

Lobbyen gaat natuurlijk nooit alleen richting 
Kamer- of Gemeenteraadsleden. Ambtenaren 
kunnen ook direct benaderd worden door een 
"belangengroep". Eerlijk gezegd zie ik hier 
meer problemen. Natuurlijk hebben ook 
am btenaren  in te resses en hun  eigen 
opva ttin g en . M aar het
"besluitvormingsproces" vindt daar minder in 
de o p en b aarh e id  p laa ts , is m inder 
controleerbaar.

Is er een directe lobby gericht op bewindslieden? 
Natuurlijk.
Ook dan speelt vergroting van interesse 
(w erkbezoek, inform atie) een rol. Het 
"honoreringssysteem" is gelijk aan dat van 
Kamerleden. Ik vermeldde niet voor niets de 
"brief van Bukman".

Is mijn politieke "ondergang" nu het gevolg 
van een lobby?
Ik denk het wel.
Ik heb sterk de indruk dat -met de bedoeling 
het beleid te wijzigen- veel signalen zijn 
afgegeven aan bepaalde leden van de PvdA dat 
mijn politieke aanwezigheid zodanige effecten 
zou hebben op de electorale positie van de 
PvdA dat het gunstiger zou zijn mij tijdig kwijt 
te raken.
Wat dat betreft kan gesproken worden van een 
goede strategie inclusief lobby vanuit onder 
meer de jonge socialisten want dat "doel" werd 
bereikt. Ook de PvdA-top deelde na enkele 
weken de opvatting dat mijn aanwezigheid 
een probleem voor de partij vormde en hoopte 
dat door mijn vertrek ook de mogelijkheid 
bestond op natuurlijke wijze het beleid te 
kunnen wijzigen.
Dat de honorering hier meer een vermeende 
dan een werkelijke was werd pas later duidelijk.
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De ruimte voor ander beleid in het kabinet 
werd niet groter en de electorale positie werd er 
in eerste instantie zelfs door verslechterd. 
Voor de jonge socialisten werd evenmin het 
beoogde doe l bere ik t; de 
bezuinigingsvoorstellen gingen niet van tafel.

De conclusie die daaraan is te verbinden is 
tweeërlei. Enerzijds -als je een strategie uitzet, 
gaat lobbyen- definieer je doelstellingen

zorgvuldig, soms krijg je wat je vraagt maar 
bedoelde je kennelijk iets anders te verkrijgen. 
Anderzijds -als je “de belobbyde" bent- de 
beloning is niet altijd wat je in het vooruitzicht 
werd gesteld.

Elske ter Veld (PvdA) was staatssecretaris voor 
Sociale Zaken in het Kabinet Lubbers III tot het 
najaar van 1993.

TE GROTE AFSTAND TUSSEN 
POLITIEK EN BEDRIJFSLEVEN

D. Luteijn

Gedurende de laatste decennia heeft het politieke besluitvormingsproces een ontwikkeling 
doorgemaakt, die de afstand tussen politiek "Den Haag" en de "maatschappij", waaronder het 
bedrijfsleven, eerder groter dan kleiner heeft doen worden. Dit heeft te maken met zowel de 
veranderingen in de besluitvormingsstruktuur als waar het de deelname van de mensen betreft.

Zo is de samenstelling van de Tweede Kamer 
stap voor stap van karakter veranderd, in dien 
zin dat het aantal specialisten is toegenomen 
ten koste van het aantal generalisten. Daarnaast 
is het aantal leden met ervaring in het 
bedrijfsleven sterk teruggelopen ten gunste van 
leden uit ambtelijke- en onderwijskringen en 
leden zonder echte maatschappelijke ervaring. 
Ook de sterke toename van het aantal 
beleidsmedewerkers heeft bijgedragen aan een 
ontwikkeling in de richting van een politieke 
discussie tussen vooral specialisten, in een voor 
de b u ite n s taa n d e rs  vaak m oeilijk  te 
doorgronden vakjargon.

S tructureel hebben zeer gedetailleerde 
regeeraccoorden er voor gezorgd dat er bij de 
behandeling van wet- en regelgeving in de

Tweede Kamer nog nauwelijks ruimte is voor 
dualisme en een wezenlijke controlerende rol. 
Dit beeld wordt versterkt door het steeds meer 
als normaal beschouwde vooroverleg tussen 
leiding en specialisten der regeringspartijen en 
de met de opstelling van wetgeving belaste 
ambtenaren en bewindslieden. We zien dat 
daardoor de directe beïnvloeding vanuit de 
maatschappij en het bedrijfsleven op het 
politieke besluitvormingsproces feitelijk is 
afgenomen, ondanks de beeldvorming in de 
publiciteit. Het is één van de redenen dat de 
Eerste Kamer de laatste tijd veel meer vanuit de 
maatschappij wordt benaderd met het verzoek 
tot herbezinning op aan haar voorgelegde wet
en regelgeving. In het verleden heeft het 
bedrijfsleven een aantal circuits m ede 
ontwikkeld om invloed op de politieke
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besluitvorming te kunnen uitoefenen. Met name 
de lijnen vanuit de centrale belangen
organisaties van werkgevers, werknemers, 
MKB en land- en tu in b o u w  via 
publiekrechtelijke organen als SER en 
bedrijfsschappen  speelden  daarb ij een 
belangrijke rol. Veelal was hierbij sprake van 
een continu proces van meedenken en mee 
beleid ontw ikkelen m et de betrokken 
ministeries. Belangrijk was daarbij dat de 
deelnemers aan dit proces gevoel hadden voor 
wat er in de praktijk leeft en aan de hand is. 
Bijvoorbeeld doordat men zelf ervaring had 
door een eerdere functie aan de basis. Wat we 
vandaag de dag waarnemen is niet enkel dat 
nog maar weinigen in regering of Tweede 
Kamer die aansluiting hebben, maar ook dat de 
belangorganisaties die het bedrijfsleven 
vertegenwoordigen meer en meer "ambtelijke" 
instituten worden, waarbij de afstand tot het 
individuele bedrijf toeneemt. Voorbeelden 
daarvan vinden we bij de vakbonden, maar 
bijvoorbeeld ook bij het Landbouwschap als 
het de agrarische sektor betreft.

M.i. gaat het dan ook om de centrale vraag hoe 
we de politiek dichter bij het Nederlandse 
bedrijfsleven kunnen brengen, opdat de 
noodzakelijke wisselwerking verbeterd kan 
worden.

Ik ben van mening dat het bedrijfsleven in 
eerste aanleg vooral bij zichzelf te rade moet 
gaan.

Het meewerken aan de overgang van goed 
gekw alificeerde  en d aarto e  geschik te 
medewerkers naar het politieke circuit is één 
van de a lle ree rs te  voo rw aard en . De 
belangrijkste reden waaarom de belangstelling 
voor het politieke bedrijf vanuit de ambtelijke

M a c h t  o f O n m a c h t y

wereld zo veel groter is dan vanuit het 
bedrijfsleven, is gelegen in het feit dat 
am btenaren rugdekking krijgen via een 
retourkaartje indien het in de politiek misloopt. 
Ik pleit ervoor dat het georganiseerde 
bedrijfsleven mensen uit hun midden, die de 
overstap naar de politiek willen maken ook 
een, overigens in tijd beperkte, rugdekking 
geven.

Overigens kan het bedrijfsleven ookanderszins 
veel meer profiteren van de kennis en kontakten 
van (oud)-politici dan tot nu toe het geval is 
door hen in dienst te nemen dan wel bij het 
bedrijf te betrekken in een adviserende of 
controlerende rol.

Kortom meer personele wisselwerking tussen 
bedrijfsleven en politiek dan op dit moment het 
geval is, dient mijns inziens een centraal punt te 
zijn als het gaat om beïnvloeding van politieke 
besluitvormingsprocessen.

Het gaat er daarbij niet om dat de belangen van 
individuele bedrijven specifieke aandacht 
krijgen , m aar d a t in het po litieke  
besluitvormingsproces voldoende rekening 
word t gehouden met wat er in het bedrijfsleven 
aan de hand is.

Een goede wisselwerking tussen politiek en 
bedrijfsleven kan ook het democratisch 
besluitvormingsproces alleen maar ten goede 
kom en d o o rd a t het een b red ere  
maatschappelijke aanvaarding van beleid 
mogelijk maakt.

D. Luteijn is voorzitter van de VVD-fractie in de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal.
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“ZE MOETEN NIET BIJ ME LANGS KOMENJ5

Burgemeester Nijpels van Breda over lobbyen in de 
praktijk

Marten van de Kraats

Wanneer we willen weten hoe politici eigenlijk over lobbyen en lobbyisten denken in de 
praktijk, kun je ze dit het beste op de man af vragen. Neem nou een politicus met behoorlijke 
ervaring op dit gebied zoals Ed Nijpels; hoe denkt hij eigenlijk over lobbyisten? Natuurlij k laat 
zo'n politicus niet veel los. Het is ook een gevoelig onderwerp.

Heeft U ooit met lobbyisten te maken gehad? 
"Ja zeker, de laatste tijd is het lobbyen veel 
sterker geworden. Het is bovendien duidelijk 
geprofessionaliseerd. Tegenwoordig heb je er 
speciale bureaus voor."
Waarom is dat een ontwikkeling van de laatste 
tijd? Hoe komt het dat het vroeger anders was? 
"Ik kan alleen maar vaststellen dat het vroeger 
niet zo professioneel gebeurde. Er is sprake van 
een algemene neiging tot professionalisering, 
omdat de overheid meer dan vroeger te 
vergeven heeft."
Slaagt men er ook steeds meer in om dingen op 
de politieke agenda geplaatst te krijgen? 
"Lobbyen is alleen effectief als het onderwerp 
leeft; als ik geen wasmachine wil kunnen ze 
zeuren wat ze willen, dan koop ik geen 
wasmachine. Maar je kunt met lobbyen 
natuurlijk wel ergens aandacht voor vragen." 
U bent wel eens benaderd door lobbyisten (het 
kan bijna niet anders). De manieren waarop 
men U benaderd heeft en die het meest effectief 
waren, waren dat persoonlijke bezoeken? 
"Het maakt bij mij eigenlijk niet uit hoe ze het 
doen. Ik werk over het algemeen op basis van 
vergelijkende rapporten. Ik laat dat vaak door 
professionele bureaus doen. Ik hoef dat niet 
zelf te doen. Alleen wanneer het gaat over de 
aanschaf van een kunstwerk dan wil ik het wel 
zelf zien. Maar als het gaat om de bouw van een 
schouwburg, zoals nu in Breda, waarbij het 
gaat om zestig miljoen, dan gaat het om de 
voordeligste inschrijver. En dan is het 
vervolgens van belang dat ze het kunnen 
neerzetten, en dat hun bouwervaring zich dus

niet beperkt tot het uit de grond stampen van 
gymzalen. Dat laten we dan onderzoeken door 
een professioneel bureau."
Rapporten en studies en dergelijke worden ook 
wel gebruikt om mee te lobbyen. Je kunt zo'n 
rapport natuurlijk ook op een bepaalde manier 
opstellen...
"Je moet als overheid altijd zorgen dat je in de 
positie zit dat je meerdere alternatieven naast 
elkaar hebt en dat je ze kunt vergelijken. " 
Merkt U dan voortdurend wat van de lobby 

die daar achter zit?
"Laat ik niet zeggen: voortdurend. Bij zo'n 
bouwwerk heeft een lobby ook weinig zin. De 
aannemers kunnen doen wat ze willen met 
mooie boekwerkjes, maar ui teindelijk krijgt toch 
degene die het laagst inschrijft en die bewezen 
heeft dat hij zo'n bouwwerk aan kan de 
opdracht...
Lobbyen kan trouwens ook averechts werken. 
Als iemand voortdurend zit te zeuren kan het 
ook irriteren. Je hebt altijd mensen die niet 
begrijpen hoe het werkt en die denken dat het 
wel helpt als ze een keer langskomen. Het 
hindert mij als mensen langskomen. Ik kan er 
toch niets over zeggen. Ik handel dingen graag 
schriftelijk af. "
Hoe staat U überhaupt tegenover lobbyen? 
Vindt U het vervelend?
"Het is een maatschappelijk verschijnsel en het 
is niet zo interessant of je het hinderlijk vindt of 
niet."
Kleven er ook weleens voordelen aan?
"Het kan er soms toe leiden dat je wat meer 
inzicht krijgt in dingen en daar waar het mijn
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inzicht verrijkt vindt ik het plezierig. Wanneer 
dat niet gebeurt vind ik het tijdverspilling. 
Lobbyen vervalt meestal tot gezeur, maar soms 
kan het ook best zo zijn dat je meer feiten te 
horen krijgt. Dan kan het effectief zijn."
Als U het allemaal overweegt, heeft U dan meer 
goede of m eer slechte ervaringen met 
lobbyisten?
"De woorden goed of slecht kun je in dezen 
eigenlijk niet gebruiken. Ik sta er over het 
algemeen neutraal tegenover. "
Dat lobbyen van de laatste jaren, is dat een 
tijdelijk verschijnsel of is het meer structureel 
van aard?
"Zolang de overheid opdrachten blijft uitgeven, 
w ord t je er m ee geconfronteerd . Het 
bedrijfsleven heeft er behoefte aan en gaat ook 
steeds meer over tot het gebruik maken van de 
diensten van professionele bureaus om het 
lobbyen te verrichten.
Je kunt onder lobbyen ook zoveel verstaan... 
Het kan er om gaan dat iemand zorgt dat een 
bedrijf daadwerkelijk een bepaalde opdracht 
binnenkrijgt, maar het kan er ook om gaan dat 
zo'n bedrijf in ieder geval in beeld gebracht 
wordt; dat ze laten zien dat ze bestaan."

Heeft U er enig idee van hoe de lobbyisten uw 
ambtenaren hier benaderen? Die ambtenaren 
hebben ook kennissen en familie; ze kunnen 
bijvoorbeeld verwant zijn aan een aannemer. 
"Ja zeker wel, maar het gaat om openbare 
aanbestedingen, laat dat duidelijk zijn. "
Is alles waar de gemeente geld aan uitgeeft een 
openbare aanbesteding?
"Meestal wel, behalve als je bijvoorbeeld 
potloden koopt."
Ook daarbij kan er van lobby sprake zijn.
"Ja dat klopt."
Het zal ook ongetwijfeld gebeuren.
"Ik lig niet wakker van het fenomeen lobbyen. 
Als je maar voldoende procedures inbouwt 
dan kan alles in goede banen worden geleid." 
Lobbyen kan verder gaan, het kan ook zover 
gaan dat mensen vakantiereisjes en gratis 
verbouwingen aangeboden krijgen om iets van 
ze gedaan te krijgen.
"Dat is geen lobbyen, dat is omkopen, en dat is 
strafrechtelijk vervolgbaar. En terecht!"
Heeft U daar in de praktijk ooit wat van gemerkt.

M a c h t  o f  O n m a c h t

"Nee. Ik heb dat nooit meegemaakt."
Niet als minister, niet als kamerlid, niet als 
burgemeester?
"Nee."
Hoe komt het dan dat je bij tijd en wijle geruchten 
hoort overcorruptiebij ambtenaren en politici, 
zoals bijvoorbeeld in Limburg? Het komt dus 
wel voor in Nederland.
"Ja, natuurlijk komt het voor. Laten we wel 
wezen, alles wat onder de rest van de bevolking 
voorkomt, komt ook bij bestuurders voor. Je 
vraagt je alleen af of al die ophef van de laatste 
maanden niet wat overdreven is."
Heeft U ooit gemerkt dat andere bestuurders 
sterk beïnvloed werden door lobbyisten? 
"Nee. Ik heb wel eens gevallen meegemaakt 
dat ik iets heb laten onderzoeken om er zeker 
van te zijn dat het wel in de haak was."
Maar nooit op iets gestuit?
"Nooit op iets bewijsbaars."
Maar U had sterke vermoedens.
"Ach. Je weet wel eens iets en soms hoor je ook 
wel eens iets over mensen. Maar ook daar moet 
je mee oppassen, want soms willen ze iemand 
zwart maken. Maar als je een signaal krijgt 
moet je het wel serieus nemen."
En komen dat soort signalen regelmatig voor? 
"Soms, maar niet regelmatig."
U denkt dat over het algemeen de invloed van 
lobbyisten gering is?
"Dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar het 
heeft in ieder geval geen gigantische invloed." 
Het heeft waarschijnlijk wel zoveel invloed dat 
het voor het bedrijfsleven lonend is om een 
lobbybureau in te schakelen?
"Een bedrijf dat daar geld in stopt moet altijd 
afwachten of het resultaat heeft."
Het bedrijfsleven is over het algemeen niet 
geneigd ergens geld in te stoppen als het niet 
lonend is.
"Ik ga ervan uit dat die bedrijven tevreden zijn. 
Is het niet om een order, dan in ieder geval 
vanwege de naamsbekendheid. "
Ubent Minister van Volkshuisvesting geweest, 
daar zal wel flink gelobbyd worden door 
aannemers?
"Daar is sprake van een geïnstitutionaliseerde 
lobby, want het ministerie zelf geeft geen 
bo u w o p d rach ten . Dat doen  de 
woningbouwverenigingen en de gemeenten.
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Ik zelf was voorzitter van het zogenaamd 
Bouwberaad, een beraad van kabinet en 
werkgevers en werknemers in de bouw. Daar 
w erd gelobbyd om werkgelegenheid te 
creëren."
Was U ook debaas van de rijksgebouwendienst? 
"Ja."
De rijksgebouw endienst heeft niet zo 'n  
vlekkeloze naam waar het er om gaat door 
lobbycircuits bespeeld te worden.
"Dat weet ik niet. Daar heb ik in ieder geval 
nooit iets van gemerkt. Ik vind dat puur 
speculatie."

T ~ ____ "T  M a c h t  o f  O n m a c h t
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Breda, 22 m ei 1994

A an de abonnees van  LEF

Geachte abonnee,

In de verk iezingscam pagne stond  naast he t sociaal beleid ook h e t veiligheids- en crimi- 
n ialiteitsbeleid  centraal. En d a t is het o n d erw erp  van de n ieuw e LEF. O ndertu ssen  zijn 
de  stem m en geteld  en w o rd t een kabinet geform eerd. De politici zijn er d ru k  mee. M aar 
ook u, als abonnee van LEF, zal het d ru k  krijgen.

De LEF die u  nu  in han d en  heeft bevat m aarliefst 14 artikelen. A rtikelen die sterk  u it
eenlopen. Juristen , politici, w etenschappers m aar ook m ensen  u it h e t 'veld ' hebben  een 
bijdrage geleverd. D aarnaast heeft deze LEF een in ternationaal tintje verkregen  door de 
b ijdragen van de heren  m inisters H ow ard  en Kanther.

De redactie  is van  m ening  d a t u  een doorw roch te  en com plete LEF w o rd t aangeboden.

Bij deze LEF is ve rd er uw  acceptgirokaart bijgesloten w aarm ee u uw  abonnem entsbij- 
d rage  k u n t voldoen. De redactie  hoopt d a t uw  betaling zo spoed ig  m ogelijk tegem oet 
gezien m ag w orden , zo d a t LEF ook in de toekom st een gezonde basis b eh o u d t en ze 
kan blijven verschijnen.

Tot slot rest mij nog  afscheid van  u  te nem en. N a vier jaar h e t hoo fd redacteu rschap  m et 
plezier te hebben vervu ld  zal de  fakkel w orden  overgedragen .
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REDACTIONEEL
Voor u ligt de LEF over veiligheid en criminaliteit. Het zijn mede de 
onderwerpen die in de verkiezingscampagne centraal stonden. De 
opzet van deze LEF is zeer breed. Niet alleen politici en wetenschappers 
komen aan het woord, ook juristen en mensen uit het 'veld' hebben 
een bijdrage geleverd. Hierdoor worden alle aspecten belicht die 
samenhangen met het veiligheids- en criminaliteitsbeleid.

De heer van der Vijver pleit, als directeur van de Stichting Maatschappij 
en Politie, voor meer zelfredzaamheid en betrokkenheid van de 
burgers. Ook het de periode voor een delict verdient meer aandacht. 
Zo moet de preventie structureel benaderd worden. Ook de heer Milo, 
advocaat in Tilburg, pleit voor legalisering van de weerbaarheid van 
de burger. Daarnaast waarschuwt hij voor inflatie van de zwaarte van 
straffen.

Een derde bijdrage uit het 'veld' is het interview met commissaris 
Nordholt, die de laatste tijd bloot heeft gestaan aan zware kritiek, 
m aar ondanks het IRT-debacle van minister van Thijn aan mag 
blijven. Ook van de andere hoofdrol-speler in het IRT-debat, minister 
Hirsch Ballin, is een bijdrage opgenomen. De christelijke normen en 
waarden kunnen, in tegenstelling tot het liberaal gedachtegoed, een 
bijdrage leveren aan de bestrijding van de, voornamelijk kleine, 
criminaliteit. De aanval op het liberalisme wordt gevolgd door de 
bijdrage van de VVD-vice-fractievoorzitter Dijkstal.

Het derde artikel uit de politieke hoek is van de hand van D66- 
Kamerlid Wolffensperger. In navolging van het geluid van het CDA 
heeft de heer Godschalk een bijdrage geleverd met daarin de gedachten 
van het GPV. Naast een pleidooi voor meer cellen, zouden de 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie moeten worden 
samengevoegd.
De laatste bijdrage uit de Nederlandse politiek komt van de Partij 
Milieu en Recht. Zij hebben niet de mogelijkheid om via openbare 
vertegenwoordiging de eigen standpunten verwezenlijkt te zien 
worden. Helaas, omdat een internationaal gecoördineerde aanpak 
van criminaliteit op z 'n plaats is.

Ook van een andere commissaris van politie, de heer Graeve, is een 
bijdrage opgenomen die opvalt door de invalshoek die gekozen is. 
Een invalshoek die bepaald is door zijn rol als landelijk projectleider 
bij het projectteam overvalcriminaliteit. Zijn credo: Stop Overvallen 
Samen.

De wetenschap ziet zich vertegenwoordigd door professor Bianchi. 
Hij gaat vooral in op de drugsproblematiek en doet een aantal 
suggesties richting de VVD in het bijzonder en de politiek in 
algemeenheid op welke wijze een goed en verantwoord criminaliteit-
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bestrijdingsbeleid gevoerd moet worden.

Een belangrijk onderdeel van het criminaliteit- en veiligheidsbeleid is 
de begeleiding van die mensen die met justitie in aanraking komen. De 
problematiek die hiermee samenhangt wordt uitputtend besproken 
door Max Verhart, die werkzaam is bij de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen.

Een vreemde eend in de bijt is de bijdrage van de hand van Cedric 
Stalpers, eindredacteur van LEF. De bespreking van het boek 
'Vergelding' van Brian Gerfield levert naast filosofische overdenkingen 
over misdaadbestrijding ook verrassende invalshoeken op over hoe je 
criminialiteit kunt benaderen.

De laatste twee bijdragen in deze LEF zijn van de hand van de Duitse 
minister Kanther en de Engelse minister Howard. Ook zij stellen beide 
criminaliteit en veiligheid centraal.

Frank van Dalen 
Hoofdrecateur
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DE ROL VAN STRAFRECHT IN 
DE TOEKOMST

dr. C.D. van der Vijver

De rol van het strafrecht in de toekomst hangt voor een deel af van de rol op dit moment. Op de 
vraag wat die rol thans is zijn vele antwoorden mogelijk. Gewoonlijk worden die antwoorden 
verdeeld in twee belangrijke stromingen.

De eerste stroming ziet strafrecht vooral als een 
m iddel om misdaad te beheersen. Het is een 
instrum entele benadering van strafrecht, 
waarin de effectiviteit centraal staat. Deze 
stroming richt zich met name op de vraag hoe 
het strafrecht optimaal kan bijdragen aan het 
terugdringen van criminaliteit. Aanhangers van 
deze benadering leggen gewoonlijk de nadruk 
op vraagstukken van de strafhoogte, omvang 
van het strafrechtelijkapparaat, bevoegdheden 
van de politie en optimalisering van wat wel 
het strafrechtelijk bedrijf wordt genoemd.

De tweede stroming stelt niet de effectiviteit 
maar de rechtsbescherming centraal. Strafrecht 
is im m ers n ie t a lleen  g erich t op 
gedragsbeïnvloeding van burgers, het is ook 
een normenstelsel dat grenzen stelt aan de 
bevoegdheden van de overheid. Het beschermt 
burgers tegen te ver gaand overheidsoptreden. 
De beschermingsbenadering stelt de belangen 
en de rechten van de individuele burger als 
potentiële verdachte centraal en niet de 
bestrijding van de criminaliteit. Het is de 
benadering die pleit voor een zoveel mogelijk 
gelijk waardige positie van de verdachte in het 
strafproces (accusatoire procesgang), die een 
verdachte niet uitsluitend wil zien als 'voorwerp 
van onderzoek' (inquisitoire procesgang). 
Aanhangers richten hun blikken ook op het 
mogelijk disfunctioneren van de overheid. 
Daarbij komen onderwerpen aan de orde als:
- de selectiviteit in de rechtsgang (op welke, 
eventueel informele, gronden selecteren politie 
en justitie degenen die in de strafrechtmolen 
terecht komen en in hoeverre leidt dit weer tot 
een herhaling van crimineel gedrag);

- de overheid als 'schepper van criminaliteit' 
(de overheid creëert misdaad voor een deel 
zelf),
- benoemingsprocessen van misdaad (waarom 
wordt het ene wel bestempeld als misdaad en 
het andere niet?).

De aanhang voor deze stromingen kan nogal 
sterk verschillen. In de jaren zeventig was er in 
Nederland sprake van een sterke belangstelling 
voor de beschermingsbenadering. De laatste 
jaren is de aandacht steeds sterker komen te 
liggen op het beheersingsmodel. In dit artikel 
ga ik in op het beheersingsmodel: hoe is de 
aandacht voor dit model gegroeid, kan het 
strafrecht aan de verw achtingen ervan 
beantwoorden en, zo neen, wat zou er dan 
moeten veranderen? De beschouwingen zullen, 
zij moeten immers passen binnen het bestek 
van een artikel, in hoofdlijnen worden 
gepresenteerd.1,1

A chtergronden van recente  
ontwikkelingen
De g roe ien d e  aan d ach t voor het 
beheersingsmodel is niet onbegrijpelijk. Sinds 
de jaren '60 zijn de omvang van zowel de 
criminaliteitalsdeonveiligheidsgevoelens sterk 
toegenomen. Heel veel mensen worden wel 
eens slachtoffer van criminaliteit en misdaad is 
-ook los van eventueel slachtofferschap- het 
leven meer gaan beheersen. Je moet op drukke 
plaatsen opletten niet te worden gerold, 
au to rad io 's  en helm en m oeten worden 
meegenomen, een fiets w ordt met twee 
kettingen vastgelegd, er komen extra sloten op 
de d e u r a lsm ede  een w aakhond  en
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buitenverlichting.

De betrokkenheid van de bevolking bij 
onveiligheid (en dan bedoelt men meestal 
criminaliteit) is de laatste jaren sterk gegroeid 
en op dit moment zelfs groter dan de 
betrokkenheid bij welk ander maatschappelijk 
p rob leem  d an  ook. De (toenem ende) 
onveiligheid op straat wordt door meer dan 
90% van de bevolking als een groot probleem 
gezien. En mensen verwachten dat het allemaal 
nog erger zal worden. Vijfentachtig procent 
van de bevolking, meer dan ooit tevoren, gaat 
ervan uit dat de criminaliteit de komende jaren 
verder zal toenemen. Daarbij denken mensen 
vooral aan geweldscriminaliteit (straatroof, 
overvallen) en aan veel voorkomende misdaad 
(inbraak, maar ook fietsendiefstal). Was tot 
enkele jaren geleden de bezorgdheid over 
criminaliteit een onderwerp dat vooral rechtse 
kringen beroerde, de linkerzijde van het 
politieke spectrum  heeft een opvallende 
inhaalslag achter de rug.

beheersen. Dit leidt tot pleidooien voor 'meer 
en beter strafrecht' met een heel concreet doel: 
m inder criminaliteit. Als gevolg van deze 
instrumentele benadering ziet men dat er hard 
wordt gewerkt aan optimalisering van het 
strafrechtelijke bedrijf: verbetering van de 
strafrechtelijke keten, hogere eisen aan politie 
en justitie, kritiek op verworvenheden uit de 
beschermingsbenadering ('dat gezeur over 
vormfouten en al die formele regeltjes'), 
p riv a tise rin g  van  de h an d h av in g ,
vereenvoudiging van de procedures, nieuwe 
bewijsregels, nieuwe straffen en maatregelen, 
meer bevoegdheden en een meer bedrijfsmatige 
aanpak. Dat is uiteraard niet het enige. 
Daarnaast is er ook aandacht voor niet 
rep ress iev e  m eth o d en  van
criminaliteitsbeheersing, zoals preventie, een 
integrale aanpak van de onveiligheid en 
dergelijke, maar de belangrijkste behoefte van 
de samenleving blijft: meer en voor burgers 
zichtbaar en herkenbaar adequaat strafrechtelijk 
optreden.

M aar er v e ra n d e rt m eer d a t de 
onveiligheidsperceptie benvloedt. In veel 
w oonw ijken  w ijz ig t de
bevolkingssamenstelling of verwacht men dat 
die zal gaan veranderen. Dat betekent het verlies 
van vertrouwde patronen en van het gevoel dat 
de eigen leefomgeving voorspelbaar en 
beheersbaar is. Dat geeft mensen een onveilig 
gevoel. Het gevoel in een slechte buurt te wonen 
draagt meer bij aan onveiligheidsgevoelens dan 
slachtofferschap.

Ook de georganiseerde criminaliteit speelt de 
laatste jaren een toenem ende rol. Wat 
georganiseerde criminaliteit precies is en 
waarom het bedreigend is, weet men vaak niet, 
maar in de beeldvorming speelt het een 
belangrijke rol als één van de factoren die 
bijdraagt aan een onveilige toekomst.

Grote nadruk op strafrecht
De omvang van de criminaliteit en van 
onrustgevoelens zijn toegenomen en men 
verwacht dat het in de toekomst allemaal nog 
erger zal worden. Strafrecht wordt gezien als 
een belangrijk instrument om die problemen te

De beschermingsbenadering van het strafrecht 
heeft het, in ieder geval tijdelijk, moeten 
afleggen. Kritische geluiden, zoals die van 
oudsher met name door strafrechtgeleerden en 
kritische sociale wetenschappers naar voren 
zijn gebracht, zijn not done. Iedereen wordt in 
het gelid gezet en hoort mee te zoeken naar 
oplossingen om het veelkoppige monster van 
de criminaliteit te bestrijden. En iedereen doet 
ook een duit in het zakje. Beleidsplannen, 
p a rtijp ro g ram m a 's , w e ten sch ap p e lijk e  
onderzoeksprogramma's, aandacht in de pers 
en op de televisie, het zijn allemaal voorbeelden 
van het grote belang dat op dit moment wordt 
gehecht aan de bestrijding van de criminaliteit 
w aarbij repressie  de boventoon voert. 
Uitgangspunt hierbij is, dat mensen er kennelijk 
van uitgaan dat meer strafrecht ook helpt. Is 
dat aannemelijk?

De effectiviteit van strafrecht
Er zijn critici die beweren dat strafrecht niet 
helpt. Dat klopt natuurlijk niet. Als een 
bankovervaller van zijn vrijheid is beroofd, 
pleegt hij op dat moment geen bankovervallen; 
als iemand afziet van het plegen van een delict
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omdat hij bang is voor straf, werkt het strafrecht 
preventief; door strikte controles van de politie 
neemt het aantal verkeersovertredingen af en 
gericht optreden in een als gevaarlijk ervaren 
wijk leidt tot minder onveiligheidsgevoelens. 
Zo zijn er meer voorbeelden. Het werkt dus 
wel. Het grote probleem is dat het onvoldoende 
werkt: heel veel misdadigers recidiveren en 
hebben dus weinig van hun straf geleerd. Velen 
zeggen zelfs al in de gevangenis dat zij weer 
opnieuw delicten zullen plegen als zij eenmaal 
uit de gevangenis zijn. En ondanks (sommigen 
zeggen zelfs: dank zij) hogere straffen neemt de 
criminaliteit vaak toe. De effectiviteit is dus 
beperkt. Dat strafrecht onvoldoende afschrikt 
blijkt ook wanneer men kijkt naar het 
verschijnsel dat grote groepen van de bevolking 
zo af en toe strafbare feiten plegen (gelukkig 
meestal niet zulke ernstige). De neiging tot 
crimineel gedrag zit in ieder van ons, en wij 
laten ons kennelijk niet zo gemakkelijk remmen 
door de sanctiedreiging van het strafrecht. 
Waarom is dat zo? Als het ons niet afschrikt, 
waarom zou het anderen dan wel afschrikken? 
En als afschrikking onvoldoende werkt, is het 
dan  reëel te v eronderste llen  d a t een 
vermeerdering van strafrecht wel zal helpen?

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen 
dat een toename van de toepassing van 
strafrecht slechts beperkte gevolgen zal hebben 
voor de omvang van de criminaliteit. Ik 
bespreek hier enkele van de belangrijkste.

Kwantitatieve aspecten
Het aantal strafbare feiten dat jaarlijks in ons 
land wordt gepleegd is, hoewel niet in volle 
omvang te schatten, groot. De meest harde 
gegevens komen uit de slachtofferstudies onder 
de bevolking. Op basis van de Enquête 
Slachtoffers Misdrijven (ESM) die om het jaar 
door het C.B.S. wordt uitgevoerd werd in 1990 
het aantal delicten op ruim 6 miljoen geschat. 
De vorig jaar gehouden Politiemonitor kwam 
bijna op het dubbele. Waarschijnlijk is dat een 
reëlere schatting, maar laten we, om alle risico's 
van overdrijven te voorkomen, uitgaan van de 
gegevens van de ESM. Van die 6 miljoen werden 
er iets meer dan 1 miljoen door de politie 
geregistreerd. Ter vergelijking daarmee: In 1991

w erden er zo rond  de 237.000 zaken 
opgehelderd. Dat betekent dat het aantal 
opgehelderde zaken nog geen 4% is van het 
aantal delicten dat werd gemeten in de ESM. 
En een delict moet toch minimaal zijn 
opgehelderd voordat er sprake kan zijn van 
enige strafrechtelijke reactie.

Bij deze cijfers moet men zich realiseren dat in 
de ESM het slachtofferschap w ordt gemeten 
van een zestiental veel voorkomende vormen 
van criminaliteit, zoals bedreiging, diefstal, 
inbraak en vernieling. Er zijn dus heel veel 
vormen van criminaliteit die niet zijn meegeteld 
in het getal van 6 miljoen. In de eerste plaats 
uiteraard de soorten misdrijven waar in de 
enquête niet naar wordt gevraagd. Daarnaast 
delicten waarbij geen sprake is van een concreet, 
individueel slachtoffer (lokale drugshandel, 
dronken rijden zonder dat er een aanrijding 
plaats vindt) en delicten  w aarvan  het 
bedrijfsleven of de overheid slachtoffer is (denk 
aan de miljarden kostende belasting-, sociale- 
en verzekeringsfraudes). Bovendien zijn er veel 
personen die niet worden ondervraagd in het 
kader van dit soort onderzoek (toeristen, 
illegalen) en hun victimisatie speelt dus in het 
onderzoek geen rol. Datzelfde geldt voor veel 
internationale criminaliteit (georganiseerde 
grootschalige d ru gshandel, fraude met 
Europese subsidies, illegale geldstromen, en 
dergelijke). De ESM meet dus maar een zeer 
beperkt deel van de criminaliteit. Op basis van 
deze kwantitatieve gegevens lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat, in ieder geval in statistisch 
opzicht, de bemoeienis van het strafrechtelijk 
h a n d h av in g sap p a raa t m et c rim inalite it 
marginaal is. Om het nog anders te formuleren: 
politie en justitie hebben wel met criminaliteit 
te maken, maar criminaliteit niet met politie en 
justitie.

Kwalitatieve aspecten
De effectiviteit van strafrechtelijk optreden is 
beperkt als het gaat om mensen die toch al van 
plan zijn om een delict te plegen. Zelfs de 
zekerheid dat een straf volgt betekent nog niet 
dat een dader altijd van het delict afziet. 
Daarvoor zijn verschillende redenen aan te 
geven.
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In de eerste plaats vinden veel delicten plaats in 
situaties waar mensen om tal van redenen hun 
grenzen overschrijden. Bovendien zijn delicten 
vaakslecht zichtbaar en moeilijk beïnvloedbaar. 
Bij veel criminelen speelt noch strafhoogte noch 
pakkans een grote rol. Bijvoorbeeld omdat 
em oties tezeer overheersen, m ensen in 
dronkenschap handelen, het belang van de 
normen van de eigen groep hoger w ordt geacht 
dan de strafrechtelijke normen of potentiële 
daders ervan uitgaan sowieso niet te worden 
gepakt. De pakkans speelt eigenlijk alleen een 
rol bij de zogenaamde calculated crime: in 
situaties waarin het besluit om een misdrijf te 
plegen w ordt genomen na een bewuste verlies- 
en w instreken ing . Er zijn echter vele 
w e ten sch ap p e lijk e  aan w ijz in g en  d a t 
strafrechtelijk optreden in depraktijkbij calculated 
crime eerder leidt tot een lagere schatting van 
de pakkans dan een hogere, en dus eerder meer 
dan minder criminaliteit tot gevolg heeft.
In de tweede plaats moet men niet vergeten dat 
wat in het strafrechtelijk systeem terecht komt 
vaak 'overloopproblemen' zijn. Daarmee wordt 
bedoeld dat het om problemen gaat die eigenlijk 
op een andere manier hadden moeten worden 
opgelost. H et verhaal van de kansarme 
werkeloze jongere is wellicht een open deur, 
m aar daarom  niet altijd onwaar. Een andere 
voorbeeld is de dronken geweldpleger die 
iedereen in het begin van de periode van 
overmatig drankgebruik heeft laten lopen tot 
het geweld de pan uit rees. In veel gevallen gaat 
het om het residu van maatschappelijke 
p rob leem g ev a llen  w aarv o o r an d ere  
oplossingen niet bleken te werken. Waar vaak 
veel krachtiger vormen van (in)formele sociale 
controle bleken te falen, zet men de hoop op het 
relatief afstandelijke uiterste middel van het 
strafrecht. Het zal duidelijk zijn dat daarvan 
niet teveel kan worden verwacht.

Betekenen deze relativerende beschouwingen 
nu  d a t s tra frech t geen rol speelt bij 
crim inaliteitsbeheersing? Geenszins. Het 
vervult alleen een andere rol dan een simpele 
instrumentele. Wat is dan die betekenis van het 
strafrecht? En hoe kan de invloed van strafrecht 
op het criminaliteitsniveau worden vergroot? 
Op beide vragen zal ik hierna ingaan.

De betekenis van strafrecht
Strafrecht heeft in onze maatschappij vooral 
een symbolische betekenis. Het laat zien dat er 
normen en regels zijn die door de maatschappij 
zo belangrijk worden gevonden dat daarop 
met straf wordt gereageerd. Het maakt duidelijk 
dat misdaad wordt bestreden, dat kwaad wordt 
gestraft, en dat het potentiële gevaar van 
criminaliteit, de bedreiging die ervan uitgaat, 
wordt aangepakt. Kortom, het ondersteunt het 
beeld dat wij leven in een maatschappij die 
streeft naar rechtvaardigheid en veiligheid. Het 
helpt grenzen te stellen en het laat zien dat de 
goedwillende burger zich terecht aan de regels 
houdt. Zoals ik elders u itgebreid  heb 
betoogd121, heeft de preventieve werking van 
s tra frech t n ie t p rim air te m aken m et 
afschrikking van potentiële daders, maar met 
de ondersteuning van de goedwillende burger. 
Het ondersteunt hem of haar in de idee dat hij 
of zij zich terecht aan de wet houdt. Op basis 
van dit uitgangspunt zou in de praktijk van de 
strafrechtstoepassing meer aandacht moeten 
w orden  besteed  aan  die sym bolische, 
ondersteunende rol. Ik zal hiervan, ter 
v e rd u id e lijk in g , één voorbeeld  geven. 
Slachtoffers worden thans door velen vooral 
gezien als uitsluitend de aangever van een 
juridisch relevant feit, als de start van het 
opsporingsonderzoek. Aansluitend bij de 
symbolische betekenis van strafrecht moet men 
het slachtoffer vooral zien als iemand wiens 
beeld van een rechtvaardige wereld door het 
delict is geschokt en die behoefte heeft aan 
emotionele ondersteuning. Het slachtoffer wil 
vooral aandacht en actie van politie en justitie. 
Hij of zij wil horen wat politie en justitie hebben 
gedaan naar aanleiding van het delict, wat er 
voor straf is geëist en noem m aar op. Het is 
opvallend dat de tevredenheid van slachtoffers 
over het optreden van politie en justitie sterker 
afhangt van de vraag of zij zijn geïnformeerd 
over de re su lta ten  van de 
opsporingsactiviteiten, dan van de vraag of de 
dader al dan niet is gepakt. Slachtoffers moeten 
worden gesteund in hun vertrouwen in het 
maatschappelijke streven naar rechtvaardig
heid en naar een beheersbare en dus veilige 
maatschappij. Dat is een maatschappij waar 
het kwaad wordt gestraft en het goede wordt
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beloond.

Een andere rol voor strafrecht
Een andere rol van strafrecht moet, binnen de 
context van de hedendaagse beleving, leiden 
tot meer veiligheid. In tegenstelling tot wat 
veelal gebruikelijk is meen ik dat die grotere rol 
van strafrecht alleen m aar kan worden bereikt 
door het minder toe te passen in plaats van 
meer. Ik bespreek een viertal wegen die, in 
onderlinge samenhang, kunnen leiden tot een 
betere aanpak van de criminaliteit. Deze 
onderwerpen zijn gedeeltelijk gebaseerd op 
een studie die enkele jaren geleden in opdracht 
van de Stichting Maatschappij en Politie onder 
leiding van de Stuurgroep Politie 2000 door 
McKinsey & Company is verricht.131

1. Het bevorderen van zelfredzaamheid
Wat in de huidige aanpak opvalt is de rol van 
de overhe id . De o v erh e id  heeft de 
crim inalite itsbestrijd ing  in sterke m ate 
gemonopoliseerd en zij beschouwt zichzelf bij 
uitstek als de 'producent van veiligheidszorg'. 
De overheid verkoopt het 'product' veiligheid. 
B urgers w orden  vooral b en ad e rd  als 
'consum enten  van veiligheidszorg '. De 
hierboven geschetste ontwikkelingen laten zien 
dat deze rollen de laatste jaren nog zijn versterkt. 
Het is de vraag of dat een verstandige 
ontwikkeling is. Door zo nadrukkelijk de 
verantwoordelijkheid voor de criminaliteits
bestrijding te claimen ontstaat bij anderen (de 
burgers) gemakkelijk het gevoel dat zij er in 
ieder geval niet verantwoordelijk voor zijn. 
Bovendien is de rol van de overheid als hoeder 
van de veiligheid in werkelijkheid nogal 
bescheiden. Burgers houden zich niet aan regels 
omdat de overheid het wil, maar omdat zij het 
zelf belangrijk vinden. Die bereidheid tot 
no rm conform  g ed rag  m oet w orden  
gestimuleerd. Thans zijn burgers als actieve 
deelnemers aan de veiligheidszorg vooral een 
vergeten groep.

Bij de vraag welke rol burgers zouden kunnen 
spelen  kan m en d rie  b en ad erin g en  
onderscheiden. In de eerste plaats is iedereen 
jarenlang verteld dat zij de ogen en oren van de 
politie zijn. Van hen werd verwacht dat zij bij

onraad de politie bellen en na victimisatie 
aangifte doen. Hen werd geadviseerd vooral 
niets zelf te ondernemen; dat zou te gevaarlijk 
zijn. In de tweede plaats, en van recenter datum, 
worden burgers, onder invloed van het 
bedrijfsmatige en marktgerichte denken van 
de overheid, vooral gezien als cliënten wier 
mening door middel van bevolkingsonderzoek 
moet worden vastgesteld zodat er bij de 
beleidsvorming rekening mee kan worden 
gehouden. Deze twee benaderingen hebben 
één kenmerk gemeen: de verantwoordelijkheid 
voor de rechtshandhaving wordt gezien als 
een taak van de politie. Burgers zijn er om te 
worden beschermd en hoeven zelf eigenlijk 
geen bijdrage te leveren. Er is echter nog een 
derde benadering die burgers niet ziet als 
consument van veiligheidszorg, m aar als 
verantwoordelijke en zelfredzame deelnemers 
aan het maatschappelijke verkeer die bijdragen 
aan het leefbaar houden van hun eigen 
om geving . M en sp reek t van sociale 
zelfredzaamheid. Een wat nieuwe term, nog 
weinig ingeburgerd, maar een term die heel 
helder aan geeft waarom het gaat: mensen horen 
niet automatisch te leunen op de overheid. 
Zelfredzaamheid moet worden gestimuleerd, 
onder herkenning van het feit dat mensen al 
heel veel zelf doen m aar dat er nog meer 
mogelijk is. Zelfredzaamheid vergroot de 
beheersbaarheid van de omgeving van mensen 
en bevordert daardoor op termijn niet alleen de 
feitelijke v e ilig h e id , m aar ook de 
veiligheidsgevoelens.

2. Betrokkenheid maatschappelijke 
organisaties
Zelfredzaamheid betreft individuele burgers 
die hun eigen leefomgeving vanuit hun eigen 
betrokkenheid, hun eigen kracht beïnvloeden. 
In het verlengde hiervan ligt een vergelijkbare 
opstelling van organisaties. In tal van 
maatschappelijke probleemvelden wordt de 
overheid te snel gezien als degene die de 
naleving van regels moet controleren en zo 
nodig afdwingen. Uiteraard zal de overheid 
hier altijd een taak hebben, maar de taak van 
maatschappelijke organisaties is hierbij nog 
onvoldoende ontw ikkeld. C rim inaliteits
beheersing is niet alleen een zaak voor de
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overheid, m aar een verantwoordelijkheid van 
allen. Het voorkomen van het witwassen van 
c rim inee l geld , frau d eb eh ee rs in g , 
corruptiepreventie, het remmen van het 
'invlechten' van georganiseerde criminelen in 
de legale econom ie is niet alleen een 
overheidsaak, m aar ook een zaak voor de 
betrokkenen zelf. Advocaten, accountants, 
notarissen, belastingadviseurs, en ook banken, 
verzekeraars en andere organisaties horen zelf 
het goede voorbeeld te geven door bij hun 
beroepsuitoefening de geldende normen scherp 
aan te houden en daardoor bij te dragen aan 
maatschappelijk verkeer dat aan basale ethische 
uitgangspunten voldoet.

Een o v erh e id  d ie  zegt overa l zelf 
verantwoordelijk voor te zijn, roept op dat 
maatschappelijke partners zeggen: dan regel je 
het ook maar zelf. Het commitment van de 
partners gaat in dat geval niet verder dan 
hooguit het beïnvloeden van de overheid om 
de voorschriften zoveel mogelijk naar hun hand 
te zetten. Inhoudelijke commitment met de 
regels is er niet. Zodra ze zijn vastgesteld begint 
iedereen de grenzen af te tasten en te zoeken 
naar mogelijk gaten in de regelgeving. Het 
hooghouden van de maatschappelijke moraal 
dient een intrinsiek onderdeel te zijn van de 
verantwoordelijkheid van organisaties en van 
juridische intermediairen. Zij moeten zich zo 
organiseren dat zij die verantwoordelijkheid 
ook kunnen waarmaken. De laatste jaren ziet 
men bij grote delen van het bedrijfsleven steeds 
meer begrip te ontstaan voor deze benadering 
en wordt er, bijvoorbeeld door het Platform 
Criminaliteitsbeheersing en de daaronder 
ressorterende stuurgroepen, en door de 
Stichting Maatschappij en Politie aan deze 
onderwerpen gewerkt.

3. Prioriteitstelling
Het is al in vele toonaarden bezongen: alles 
aanpakken gaat niet. Er moet helder worden 
gekozen waarop de strafrechtshandhaving zich 
dient te richten. Het probleem is dat dit streven 
al vele jaren met de mond wordt beleden, maar 
dat het in de praktijk precies de andere kant 
uitgaat. Er komen steeds meer strafbare feiten, 
nieuwe en ingewikkelde voorschriften, nieuwe

prioriteiten zonder dat er posterioriteiten 
worden gesteld, ambitieuze doelstellingen, 
in te rn a tio n a le  reg e lin g en  d ie  s teeds 
ingewikkelder worden en daardoor nauwelijks 
zijn te handhaven. We conformeren ons, onder 
internationale druk, aan de lengte van de 
vrijheidsstraffen die in andere landen worden 
opgelegd en de daar geldende prioriteiten (denk 
bijvoorbeeld aan de drugsproblematiek), en 
dan krijg je natuurlijk gauw te weinig celruimte.

Een striktere prioriteitstelling, wellicht zelfs 
een beperking van het werkingsgebied van 
strafrecht, is onontkoombaar. Het strafrecht 
zou zich moeten concentreren op die delicten 
die maatschappelijk als het meest bedreigend 
worden ervaren en waar de symboolfunctie 
van het strafrecht het best tot zijn recht komt. 
Dit betreft in ieder geval delicten die een ernstige 
aantasting vorm en van de lichamelijke 
integriteit, zoals nogal eens voorkomt bij sexueel 
geweld, overvallen, berovingen, geweld bij 
inbraak, kortom bij al die delicten die van 
oudsher behoren tot het archetype van het 
misdaadbegrip.

De noodzaak om strafrecht te gebruiken kan op 
een aantal punten worden teruggedrongen. 
Hetgeen hiervoor is besproken geeft daartoe al 
tal van mogelijkheden: naarmate m eermensen 
hun verantwoordelijkheid oppakken, hoeft de 
overheid m inder te doen. Maar er is meer. Er 
kan meer worden gedaan aan structurele 
preventie: waarom zoveel energie besteed aan 
snelheidscontroles op autowegen (de minst 
gevaarlijke wegen in ons land!)? Ligt het niet 
meer voor de hand om auto's te maken die niet 
zo hard kunnen rijden? De fraudebevorderende 
regelgeving d ien t d rastisch  te w orden 
aangepakt. En op het terre in  van de 
drugsbestrijding -een heikel onderwerp, ik weet 
het- zou enige relativering op haar plaats zijn.

4. De wijze van aanpak
In het hiervoor reeds geciteerde rapport van de 
Stuurgroep Politie 2000 werd door McKinsey 
een groot aantal aanbevelingen geformuleerd 
over de manier waarop de veiligheid moet 
worden georganiseerd om tot betere resultaten 
te komen. Inmiddels worden er ook de nodige
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stappen gezet om daartoe te geraken. Enkele 
belangrijke suggesties som ik hier tenslotte 
puntsgewijs op:
- de aanpak primair richten op (structurele) 
preventie;
- een integrale aanpak van onveiligheid;
- samenwerking tussen alle betrokkenen;

ad eq u a te  a an s tu rin g  do o r het 
driehoeksoverleg;
- terugkoppeling (effectmeting) van de 
resultaten;
- eenduidigheid in het overheidsoptreden;
- inpassing van geslaagde innovaties in staand 
beleid.

Ten slotte
Er zijn nog mogelijkheden genoeg om tot een 
andere aanpak te komen. De Stichting 
Maatschappij en Politie is verheugd dat de 
projecten die zij op deze terreinen uitvoert tot 
zoveel enthousiaste reacties en medewerking 
aanleiding blijken te geven. De S.M.P. gaat 
door met haar activiteiten in de overtuiging dat 
die een bijdrage zullen leveren aan het 
verbeteren van de veiligheid in ons land.

dr. C.D. van der Vijver is directeur van de Stichting 
Maatschappij en Politie.

Noten
1. Omde leesbaarheid te vergemakkelijken zijn zo min mogelijk literatuurverwijzingen opgenomen. Wie meer 
informatie wil kan zich in verbinding stellen met het bureau van de Stichting Maatschappij en Politiek, postbus 
239, 3300 AE Dordrecht, telefoon 078-144362.

2. Zie C.D. van der Vijver, De burger en de zin van strafrecht, Lelystad: Koninklijke Vermande, 1993.

3. Een volledig overzicht van de aanbevelingen is te vinden in het rapport van dit project: ‘Veiligheid en politie: 
een beheersbare zaak’, Arnhem: Gouda Quint, 1991

WEERBAARHEID EN VEILIGHEID 
VAN DE BURGER

mr. R.B. Milo

Een van de speerpunten van het huidige kabinetsbeleid is de strijd tegen m et name de zgn. 
georganiseerde criminaliteit, waarbij het veelal gaat om grootschalige handel in drugs. Tal van 
nieuwe regelgeving is speciaal gericht op bestrijding van dat soort zaken, zoals de nieuwe 
regeling rond de anoniem e getuige, de verruim ing van de afluisterm ogelijkheden, waar 
binnenkort het gebruik van de richtmicrofoon bijkom t en de zgn. Plukze wetgeving, gericht op 
de confiscatie van criminele vermogens.

Nog afgezien van de vraag of de strijd tegen 
drugs niet al lang een verloren strijd is en of 
men drugs niet onder voorwaarden zou moeten 
legaliseren, heb ikde indruk dat degem iddelde 
burger zich door al die maatregelen niet echt 
veiliger voelt. Integendeel, in het algemeen 
voelt de burger zich juist steeds onveiliger. In 
h e t b ijzo n d er de o u d eren , v rouw en,

o n d e rn em ers, h o m o 's , b u iten lan d e rs , 
alleenstaanden. Dat gevoel van onveiligheid is 
structureel, d.w.z. ingeworteld in het dagelijks 
bestaan. Er is een voortdurende angst om te 
w orden beroofd, bestolen, m ishandeld , 
verkracht enz.. Deze angst leidt tot wantrouwen 
jegens de m edem ens, tot isolement, tot 
rassenhaa t en tot v e rh a rd in g  van de
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samenleving. Met durft 's avonds niet meer de 
straat op. Men durft niet meer open te doen. 
Men maakt van zijn huis een fort en bewapent 
zich in toenemende mate, daarmee vaak weer 
in conflict komend met de wet.

Hoewel ik graag toegeef dat dit beeld wellicht 
iets gechargeerd is, is m .i.. toch van een 
alarmerende situatie sprake, die noopt tot 
bezinning over de toekom st van onze 
samenleving en in het bijzonder over de 
veiligheid van de burgers.

aan, dus blijft het dweilen met de kraan open. 
Van succesvolle bestrijding is dan ook allang 
geen sprake meer. De overheid tracht thans de 
criminaliteit beheersbaar te houden.

Je kunt goed merken dat steeds meer burgers 
deze situatie niet langer accepteren en hun 
eigen weerbaarheid trachten te verhogen 
ondermeer door zich te bewapenen. Het 
probleem hierbij is dat het geweldsmonopolie 
nu juist ook bij diezelfde overheid ligt en dat 
wij bovendien een strenge wapenwetgeving 
hebben die adequate bewapening in feite 
verbiedt.

Gebruik van geweld in Nederland is uitsluitend 
toegestaan in een zgn. noodweersituatie. Dat 
wil zeggen dat er sprake moet zijn van - wat de 
w et noem t - een ogenb likkelijke  
wederrechtelijke aanranding van eigen of 
andermans lijf of goederen. Deze voorwaarde 
betekende enige jaren terug dan ook een 
veroordeling wegens moord voor iemand die 
met het oog op stropers zijn geweer zodanig 
had opgesteld dat het via een met de trekker 
verbonden gespannen draad afging zodra tegen 
de draad werd getrapt. Er was in die situatie n.1. 
geen sp rake  van een "ogenblikkelijke 
aanranding". Een noodweersituatie wordt niet 
gauw aangenomen. Er moet op iemands eigen 
handelen niet of nauwelijks iets aan te merken 
zijn anders gaat een beroep op noodweer niet 
op. Indien iemand zich bijvoorbeeld desbewust 
begeeft in een situatie waarvan hij problemen 
kan verwachten, of indien iemand zich niet 
onttrekt aan een riskante situatie, kan hij geen 
beroep op noodweer doen. Hoe zit het dan met 
iemand die in zijn eigen woning geconfronteerd 
wordt met een inbreker? Iemand die een 
o n g ew apende  in b rek er neersch ie t, zal 
vermoedelijk vervolgd worden, omdat het 
toegepaste geweld volgens de rechtspraak in 
geen verhouding staat tot het geschonden 
belang (de inbraak). Zo kon iemand bij wie 
voor de derde maal werd ingebroken en die, 
hevig geëmotioneerd, de inbreker met een 
honkbalknuppel een schedelbasisfractuur 
sloeg, worden veroordeeld terzake van zware 
mishandeling.

Hoe kom t het d a t in onze zorgzam e 
samenleving mensen zich in toenemende mate 
onveilig voelen.
Indien men de criminaliteitscijfers beziet, kan 
men aan de ene kant een toename constateren 
van de criminaliteit in het algemeen en de 
gewelds-delicten in het bijzonder en aan de 
a n d e re  k an t een d a lin g  van  het 
oplossingspercentage. Dit betekent dat de kans 
dat iemand slachtoffer wordt van een misdrijf, 
steeds groter wordt. Bovendien lijkt het er sterk 
op dat ten aanzien van de strafwaardigheid 
van som m ige feiten zoiets als inflatie 
plaatsvindt: fietsendiefstallen, diefstal van 
autoradio's, woninginbraken zijn tegenwoordig 
zo gewoon en de pakkans is zo klein dat 
schijnbaar niemand zich daarover nog opwindt. 
In 1900 was een fietsendiefstal goed voor 2 jaar 
gevangenisstraf. Thans krijgt men daar 
d o o rg aan s  geen  o n v o o rw aard e lijk e  
gevangenisstraf meer voor. Een woninginbraak 
is tegenwoordig goed voor gemiddeld één 
m aan d  g ev an g en isstra f , he tgeen  een 
gem iddelde inbreker niet echt afschrikt. 
Daarnaast is men tegenwoordig veel sneller 
geneigd om bij vermogensmisdrijven zonodig 
geweld te gebruiken, om het misdrijf te 
vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren, 
waardoor de gevaarzetting die van dit soort 
misdrijven voor burgers uitgaat steeds groter 
wordt. Als een inbreker vroeger betrapt werd, 
sloeg hij doorgaans op de vlucht. Tegenwoordig 
is de kans groot dat hij bewapend is en niet 
meer meteen vlucht.

Criminaliteitsbestrijding is een taak van de 
overheid, maar de overheid kan haar taak niet
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Naast het vorenstaande speelt de kwestie van 
de bewapening in toenemende mate een rol.

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, heeft onze 
wetgever iedere vorm van gevaarzettende 
b ew ap en in g  re so lu u t verboden . De 
v an ze lfsp rek en d h e id  w aarm ede  d it 
uitgangspunt wordt gehandhaafd, roept in deze 
tijd - in ieder geval bij mij - vraagtekens op. Om 
een voorbeeld te noemen: in Frankrijk is vrij 
verkrijgbaar een op de ogen werkende 
irriterende spray waarmee een aanvaller/ 
inbreker/aanrander voor korte tijd redelijk 
adequaat kan worden uitgeschakeld zonder 
permanent letsel toe te brengen. In Nederland 
is dit absoluut verboden. Hetzelfde geldt voor 
een apparaatje dat stroomstootjes geeft met een 
betrekkelijk hoog voltage m aar geringe 
stroomsterkte. Ook dit is streng verboden.

De gedachte dat het onwenselijk is om ons 
massaal te gaan bewapenen, is volstrekt 
begrijpelijk. Is dat echter een voldoende 
(rechts)grond om dat in de huidige situatie zo 
resoluut te verbieden. Ons land geeft grote 
bedragen uit terzake van defensie, waarbij het 
in wezen gaat om preventieve maatregelen 
gerich t op een m ogelijke gew apende 
verdediging van ons land. Bewapening als 
preventie wordt in dit verband vanzelfsprekend 
geacht. Onze politie is - in tegenstelling tot 
Engeland - bewapend. Ook dat vindt men 
vanzelfsprekend. Burgers mogen echter niet 
(preventief) bewapend zijn, en moeten voor de 
noodzakelijke verdediging terugvallen op een 
overheid die structureel niet meer in staat is die 
burgers adequaat te beschermen. Past dat in 
een rech tss taa t en m oet d a t als een 
verworvenheid van onze samenleving worden 
beschouwd? Mij dunkt van niet. Het is hoog 
tijd voor een herbezinning van het beginsel dat 
de Staat het geweldsmonopolie heeft. Nu het er 
niet naar uitziet dat de algemene veiligheid, 
zowel die op straat als thuis, op korte termijn 
zal terugkeren, zullen burgers veel weerbaarder 
moeten worden en ook het gevoel weer terug 
moeten krijgen dat zij dat zijn.

Het recht van de sterkste past niet in onze 
rechtsstaat, maar bij de huidige stand van zaken

gaat het de facto steeds meer daarop lijken. Het 
wordt m.i. tijd dat de wetgever dat onder ogen 
ziet en consequenties daaraan verbindt. Burgers 
moeten in staat worden gesteld zich desnodig 
adequaat te kunnen verdedigen. Daartoe 
zouden in ieder geval de wapens die bij gebruik 
niet meteen levensbedreigend maar wel effectief 
zijn, zoals de hiervoor genoemde wapens maar 
ook andere weerloosmakende spray's/gassen, 
vrij toegankelijk moeten worden.

Ik besef dat de weerbaarheid en daardoor het 
gevoel van veiligheid niet noodzakelijkerwijs 
verhoogd wordt door bewapening. Dat alleen 
is ook geen oplossing. Natuurlijk zal met man 
en m acht getracht m oeten w orden via 
structurele maatregelen onze samenleving 
veilig te maken en humaan te houden. Daarbij 
spelen  m.i. rech tspo litieke  keuzes een 
belangrijke rol. Wat b.v. te denken van het 
verbod op drugs. Een dergelijk verbod genereert 
- zo is de afgelopen decennia gebleken - een 
gigantische criminaliteit, omdat de prijs van 
drugs, die uiteraard overal verkrijgbaar blijven, 
enorm stijgt. Indien men nu het aantal 
drugsdoden per jaar - naar ik meen zo'n 100 tot 
150 - vergelijkt met de vele duizenden 
alcoholdoden en nicotinedoden per jaar kan 
men zich in ernst afvragen waarom drugs niet 
gewoon worden gelegaliseerd. Indien iemand 
zich kapot wil drinken, roken of spuiten, moet 
hij/zij het immers zelf weten ? Dat past bij het 
recht op privacy en het zelfbeschikkingsrecht. 
Het lijkt mij dan ook dat - mede door de druk 
vanuit het buiten land  en door allerlei 
verdragsverplichtingen - hier sprake is van een 
typische rechtspolitieke keuze. Ik ben ervan 
overtuigd dat men een groot stuk criminaliteit 
(diefstallen, inbraken, berovingen) kwijt is 
ingeval van legalisatie van drugs. Dat zou 
zondermeer tot verhoging van de veiligheid 
leiden en op termijn tot (partieel) herstel van 
het gevoel van veiligheid. Een ander voorbeeld 
van zo'n rechtspolitieke keuze is het verbod op 
de weerkorpsen. Indien burgers zich willen 
organiseren om aldus 's nachts in een woonwijk 
te surveilleren mag dat niet nu de wet dit 
verbiedt. Er is immers politie die surveilleert. 
Toch zou ook daarin een mogelijkheid liggen 
om de veiligheid te vergroten en daardoor het
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gevoel van veiligheid te herstellen. neergeschoten te worden.

Waarom geldt de eis van proportionaliteit bij 
de verdediging ook ingeval van b.v. een 
woninginbraak. Is het in deze tijd niet reëler als 
uitgangspunt te nemen dat ieder het recht heeft 
zijn huis en alles en eenieder die zich daarin 
bevindt met alle middelen te verdedigen/ 
beschermen en in zo'n situatie steeds noodweer 
aan te nemen. Is het immers niet zo, dat met een 
inbraak een grove schending van iemands 
huisrecht is gegeven. In een land als de 
Verenigde Staten is het huisrecht heilig en loopt 
een inbreker bij betrappen het risico straffeloos

Ik vind dat er veel meer serieuze en structurele 
aandacht besteed moet w orden aan de 
weerbaarheid en de veiligheid van de burgers 
thuis en op straat en dat daarvoor een aantal 
rechtspolitieke keuzen nodig zijn, waarvoor 
enig lef vereist is. Ik ben benieuwd welke 
politieke partij daarvoor het eerst zijn nek zal 
durven uitsteken.

Mr. R.B. Milo werkt bij Poelman Denneman 
Bruinsma advocaten te Tilburg

INTERVIEW MET HOOFDCOMMISSARIS 
NORDHOLT
Een van de autoriteiten op het gebied van crim inaliteit en crim inaliteitsbestrijding is de 
Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, de heer Nordholt. LEF eindredacteur Stalpers had 
een gesprek m et hem op het politiebureau aan de Elandsgracht in Amsterdam.

Meneer Nordholt, wat zijn volgens u de oorzaken 
van criminaliteit?
Het is moeilijk om te spreken over dé oorzaken 
van dé criminaliteit. Mijn kennis is beperkt tot 
de stand van zaken in Amsterdam. Ik kan wel 
fac to ren  noem en d ie  b ijd ragen  aan 
normafwijkend gedrag. W aarom houden 
mensen zich niet aan de gestelde regels ? Ik wil 
dat vanuit een positieve optie benaderen. 
Veiligheid in de stad is gebaat bij:
-Een goed werkgelegenheidsbeleid dat m.n. 
jongeren perspectief biedt;
-een goed hu isvestingsbe le id  teneinde 
verloedering in de oude wijken tegen te gaan. 
Daarnaast moet je je afvragen in hoeverre 
autoriteiten erin slagen tot een zichtbare 
ordening van de samenleving te komen. Hoe 
staat het met de leefbaarheid van de stad ? Ik 
denk hierbij aan het tegengaan van vervuiling, 
vandalisme, parkeeroverlast en geluidsoverlast 
en daarnaast het zorgdragen voor een goede 
verlichting.
Er is kortom een groot aantal factoren waarin 
de overheid een taak heeft. Als men daar geen

oog voor heeft dan  zal een negatieve 
ontwikkeling het gevolg zijn; als men daar wel 
oog voor heeft zal een positieve ontwikkeling- 
het gevolg zijn.
O ok een be lang rijke  zaak  v in d  ik 
scholingsprojecten voor jongeren, m.n. voor 
allochtone jongeren.

Veel mensen menen dat drugs- en vooral de 
wetgeving inzake drugs- een van de belangrijkste 
oorzaken is criminaliteit en pleiten daarom voor een 
liberaler drugsbeleid. Hoe staat u daartegenover? 
In Nederland hebben we daadwerkelijk een 
liberaal beleid op het gebied van drugs. Ik 
verwacht dat deze eeuw er een nog liberaler 
beleid op het gebied van softdrugs zal komen. 
Ons liberale beleid inzake drugs heeft de toets 
der kritiek doorstaan.
Liberalisering van harddrugs daarentegen vind 
ik geen reële optie gezien de manier waarop 
men internationaal hier tegenaan kijkt. Dat 
maakt liberalisering van hard drugs moeilijk, 
zo niet onmogelijk en dan spreek ik nog niet 
over de ethische en morele aspecten m.b.t. het
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vrijgeven van harddrugs.
De theorieën die sommigen erop na houden 
m.b.t. legalisering zijn voor mij niet meer dan 
theorieën. Ik geef hiermee niet mijn persoonlijk 
standpunt m.b.t. drugsbeleid maar beperk me 
tot de feiten.

Maar toch zeggen criminologen en experts in deze 
materie zoals professor Bianchi en de heer Denkers 
dat tussen de vijfentwintig en de vijftig procent van 
alle misdaden drugsrelated crimes zijn.
We moeten daarom meer doen aan preventie. 
Aan jongeren die die rotzooi niet gebruiken 
kan het ook niet verkocht worden. In 
Amsterdam hebben we het straatjunk-project 
dat inhoudt dat drugverslaafden die criminele 
activiteiten ontplooien de keuze hebben tussen 
öf afkicken of de cel in. Dat project heeft succes. 
Die p ro jec ten  evenals k lin ieken  m et 
behandelmogelijkheden voor drugverslaafden 
zijn zeer belangrijk  in relatie tot het 
veiligheidsvraagstuk.

Het CDA meent dat normvervaging de oorzaak is 
van criminaliteit. Hoe staat u daar tegenover ? 
Dat is een normatief begrip. Je kunt het ook 
anders stellen: Voor een liberale samenleving 
hebben we een prijs betaald. En de echte 
liberalen moeten zich nu afvragen of het die 
prijs is waard geweest.
Tolerantie hoort een van de vaandels te zijn van 
het liberalisme en als liberaal vind ik dat een 
liberale samenleving haar grenzen, beperkingen 
en problemen kent.

Wat u nu zegt brengt mij op een andere vraag. U 
bent lid van de Partij van de Arbeid, een partij die 
enkele jaren terug niet bepaald pro-politie was. 
Spreken over meer politie is lange tijd als iets voor 
'rechtse' mensen beschouwd en uitsluitend gedaan 
door 'rechtse’ partijen zoals CDA en VVD. Is uw 
keuze voor de PvdA dan niet wat vreemd ?
Ik ben een liberaal. Een sociaal-liberaal. Ik sta 
heel dicht bij tal van opvattingen binnen het 
liberalisme, waarvan tolerantie er een is. Mensen 
zonder huis, zonder werk, kortom zonder 
perspectief, kun je heel mooie verhalen gaan 
vertellen over het liberalisme, maar hoe vrij 
kun je zijn als je in ellende leeft. Binnen het 
liberalisme zijn heel veel filosofieën en

kenmerken die mij zeer verwant zijn.
De Partij van de Arbeid heeft na de Tweede 
W e r e ld o o r lo g  een  z e er  g e b o r n e e rd  
veiligheidsbeleid gevoerd en pas de laatste jaren 
heeft men een omslag gemaakt.

Veel politieke partijen pleiten voor meer politie op 
straat vanwege het gevoel van onveiligheid. Denkt u 
dat dat concreet effect zal opleveren ?
H et toezicht m oet zonderm eer w orden 
versterkt. Toen ik enkele jaren terug zei dat er 
tienduizend politie-surveillanten bij moesten 
komen werd ik weggehoond door de politieke 
partijen. Er zijn nu twee zaken opmerkelijk: 
Allereerst zijn er meer politie-surveillanten 
gekomen, alleen nog geen tienduizend. Ten 
tweede pleiten nu ook meerdere politieke 
partijen voor tienduizend extra politie
surveillanten.
Alleen een aanmerkelijke uitbreiding van het 
toezicht, circa tw eeduizend m ensen in 
Amsterdam, zal een impuls betekenen voorde 
verm indering van het aantal gepleegde 
strafbare feiten, de objectieve veiligheid en voor 
het gevoel van onveiligheid, de subjectieve 
onveiligheid.
De toezichthoudende functie moet vanuit veel 
meer instanties, o.a. het bedrijfsleven versterkt 
worden.

Volgens een artikel van Bert Bommels in Elsevier 
geeft de politie teveel geld uit aan voertuigen, 
apparatuur, gebouwen en automatisering in plaats 
van aan personeel en zijn er daardoor veertien 
honderd agenten minder in de vier grote steden dan 
waar Binnenlandse Zaken voor betaalt. Hoe kunt u 
dit verklaren, vooral ook in overweging nemend wat 
u zojuist gezegd hebt ?
Wij hebben toestemming van het departement 
en de gemeenteraad om tien procent van de 
personele norm niet uit te geven aan personeel 
maar aan materiaal. De materiële norm is te 
laag en zouden wij net zoveel mensen in dienst 
nemen als de rekensterkte is dan zouden we 
niet in staat zijn om effectief te functioneren. Je 
hebt ook voertuigen, gebouwen en apparatuur 
nodig voor het personeel.
Het probleem ligt niet bij de corpsen maar bij de 
normvergoeding.
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Daarnaast menen sommigen dat de werkdruk 
voor politie-agenten te hoog is en dat ze op 
adm inistratief vlak ondersteund moeten 
worden.
De oplossing zit niet in het aantrekken van 
a d m in is tra tie f  pe rso n ee l m aar in 
autom atisering. De veronderstelling dat 
adm inistratief personeel goedkoper is, is 
v e ro u d e rd . O n m id d e llijk e  in fo rm atie 
overdracht en een geautomatiseerd systeem; 
dat is goedkoper.

In de krant en op het journaal werd onlangs gezegd 
dat het imago van de politie te wensen overlaat. Is 
dat zo ?
Ik geloof daar niet in. Ik werk vijfendertig jaar 
bij de Nederlandse politie en volgens mij is het 
beeld dat mensen van de politie hebben de 
laatste vijfentwintig jaar verbeterd.
Je moet echter wel een goed onderscheid maken 
tussen het groeiende gevoel van onveiligheid 
en het functioneren van de politie. Sommigen 
doen dit niet en dat is een misleidende 
conjunctie.

Bij het publiek, of beter gezegd delen ervan, wordt 
gepleit voor zwaardere straffen en strenger politie
optreden. Hoe staat u daartegenover ?
Ik pleit voor een consistenter beleid. Je moet 
mensen die wetten overtreden straffen. Hierbij 
gaat het echter niet om de zwaarte maar om de 
snelheid. Ik heb eens ooit een grapje gemaakt 
waarmee ik d it uitgelegd heb. Als je getrouwd 
bent en kinderen hebt, en een van die kinderen 
doet iets wat jij niet wilt dan moet je ze niet pas 
een week later een tik geven. Dan zal je 
opvoeding weinig effect hebben.
Je moet consequent en consistent straffen en 
binnen zeer overzichtelijke termijnen.

In de pers is ook geruime aandacht geweest voor de 
zelfredzaamheid en de zelfverdediging van burgers. 
Een collega van u sprak in termen van

honkbalknuppels. De mogelijkheden voor burgers 
om zelf iets te doen aan criminaliteit, gezien de 
wetgeving, zijn zeer beperkt. Wat vindt u daarvan 
?
Dat moeten we zo houden. De taak om lijf en 
goed van anderen te verdedigen is in eerste 
plaats een taak van de politie. De burger heeft 
wèl het recht om zich te verdedigen binnen 
proportionaliteit hetgeen men noodweer of 
noodweer-exces noemt.
Ik vind het een goede zaak als zij meer doen aan 
hun eigen veiligheid, zonder direct een beroep 
te doen op de politie zoals beveiliging van 
huizen, buurtpreventie en andere zaken. Maar 
d a t is ie ts a n d e rs  d an  d a t je de 
geweldsmogelijkheden voor burgers gaat 
uitbreiden. Betrokkenheid, ja. Geweld, nee. 
Binnen de strafrechtregels moeten we hier niets 
aan veranderen.
Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen 
voor de leefbaarheid van hun omgeving. De 
anonimisering van moderne steden heeft 
ongetwijfeld geleid tot condities waarin die 
gezamenlijkheid om iets aan criminaliteit te 
doen, niet erg goed heeft kunnen gedijen.

Hoestaat u tegenover de Europese samenwerking op 
politiegebied, Europol en hoe goed of slecht is het 
opengaan van de grenzen voor de politie ?
W at E uropo l be tre ft: zo lan g  wij de 
informatievoorziening op locaal, regionaal, 
interregionaal en op landelijk niveau nog niet 
behoorlijk kunnen regelen is het nog te vroeg 
om aan Europol te denken.
Het opengaan van de grenzen speelt voor de 
politie geen rol. Waar men zo beducht voor 
was- de georganiseerde misdaad- speelt geen 
rol. De grenzen hadden alleen betekenis voor 
de burgers, maar voor de georganiseerde 
misdaad waren er allang geen grenzen meer.

Cedric P. Stalpers is eindredacteur van LEF.
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CRIMINALITEIT EN NORMVERVAGING

E.M.H. Hirsch Ballin

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de criminaliteit nagenoeg onafgebroken in omvang 
toegenomen. Stroomversnellingen in die toename zijn er in het midden van de jaren zestig en 
in het begin van de j aren tachtig. Sindsdien treedt een zekere stabilisering op. Dit betekent niet 
dat het aantal delicten niet meer toeneemt. Het neemt alleen minder sterk toe.

Niet alleen de omvang, m aar ook de ernst van 
de criminaliteit is groter geworden. Ook in het 
laatste decennium is de misdaad harder en 
gewelddadiger geworden. Over de hele linie 
is sprake is van een sterke stijging van de 
g ew eld sd e lic ten  en de g ew eld d ad ig e  
vermogensdelicten. Daarbij komt nog dat de 
georganiseerde misdaad een steeds sterkere 
positie in ons land heeft kunnen innemen.

De sterke criminaliteitsstijging in de afgelopen 
decennia kan niet worden begrepen zonder 
haar in verband te zien met de in dezelfde 
periode sterk gegroeide invloed van het 
wetenschappelijke mens- en wereldbeeld, wat 
ten koste is gegaan van de religieuze beleving. 
Deze ontwikkeling, die ook wel wordt benoemd 
als 'secularisatie', heeft enerzijds geleid tot 
morele individualisering, dat wil zeggen tot 
het op de achtergrond  raken van de 
gemeenschappelijke waarden en normen. 
Moraal en m orele consensus zijn nu 
eenmaal niet goed mogelijk zonder verwijzing 
naar een niet aan tijd en plaats gebonden 
bovenmenselijke instantie die het absolute 
Goede vertegenwoordigt. En zonder een morele 
consensus kunnen geen grenzen worden 
gesteld aan de in beginsel grenzeloze behoeften 
van mensen.[l]

A n d erz ijd s  heeft de  v o o rtsch rijd en d e  
secularisering, gesteund door een ongekende 
economische groei, in sociaal opzicht geleid tot 
de desintegratie van belangrijke informele 
sociale verbanden als familie, buurt en kerk. De 
welvaart maakte dat men elkaar materieel 
minder nodig had. De afname van de onderlinge 
materiële afhankelijkheid van mensen werd

bovendien sterk in de hand gewerkt door de 
groei van de verzorgingsstaat. In plaats van de 
door kerkelijke instanties georganiseerde 
liefdadigheid kwam  de door het recht 
gew aarborgde individuele aanspraak op 
werkloosheids- en arbeidsongeschiktheids
u itkeringen , op b ijstand, huursubsid ie , 
re ch tsh u lp  en zovoort. De o n d e rlin g e  
afhankelijkheid van mensen in de traditionele 
netwerken van persoonlijke betrekkingen, 
m aak te  p laa ts  voor een in d iv id u e le  
afhankelijkheid van de staat.

Tegenover de traditionele inbedding van 
mensen in levende gemeenschappen staat de 
huidige formele en anonieme relatie van het 
individu met een abstracte overheid. De aard 
van die relatie werkt onverschilligheid en een 
gebrek aan loyaliteit gemakkelijk in de hand. 
Steeds meer wordt de overheid gezien als een 
leverancier van voorzieningen, en steeds 
minder als een instantie waartegenover men 
ook vanzelfsprekende morele verplichtingen 
heeft. Het heersende morele relativisme maakt 
het voor de overheid m inder goed mogelijk 
zich te beroepen op een gemeenschappelijk 
waarden- en rechtsbewustzijn. Zij wordt juist 
geacht zich niet te bemoeien met de ethiek en 
de opvattingen van mensen.

Om niet het verwijt van moralisme en 
zedenm eesterij te krijgen, ziet zij zich 
gedwongen maatschappelijke problemen te 
gieten in rekenkundige en bureaucratische 
termen. Rechtshandhaving wordt al snel 
g e red u ceerd  to t geperfec tio n eerd e  
opsporingstechnieken en pakkansen. De 
tegenwoordig vaak gesignaleerde kloof tussen
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burger en politiek zou wel eens veel te maken 
kunnen hebben met deze vertechnisering van 
het publieke debat.

Beide ontwikkelingen, de morele en de sociale 
individualisering, hebben geleid tot een 
maatschappij waarin alles geoorloofd en alles 
verkrijgbaar is, om te spreken met de 
voormalige veiligheidsadviseur van president 
C arte r, B rzezinsk i.2  Zij hebben  het 
maatschappelijk draagvlak van onze rechtsstaat 
aangetast. De betrokkenheid van mensen bij de 
waarden van die rechtsstaat dreigt in het geding 
te komen.

D aarbij sp ee lt ook de toenem ende  
grootschaligheid en complexiteit van de 
samenleving een rol. Deze ontneemt mensen 
het zicht op maatschappelijke vraagstukken en 
geeft hun de indruk geen greep meer te hebben 
op hu n  leefw ere ld . De toenem ende  
ondoorzichtigheid en ontoegankelijkheid van 
het recht maakt het steeds moeilijker mensen te 
overtuigen van de waarden die eraan ten 
grondslag liggen. Als dat niet lukt, boeten 
politiek en overheid aan gezag in.

Bovenstaande analyse van de oorzaken van de 
toegenomen criminaliteit maakt duidelijk dat 
deze van Structurele aard zijn, dat wil zeggen 
dat zij het resultaat zijn van diepgaande 
psychologische, technologische en economische 
ontwikkelingen die lange tijdsperioden in 
beslag genomen hebben en waarvan de 
resultaten diep verankerd liggen in het 
bewustzijn van de westerse mens. Dit betekent 
dat het allerminst eenvoudig is die oorzaken 
van overheidswege grondig te benvloeden, 
zodanig dat de negatieve consequenties ervan, 
waaronder een hoog criminaliteitsniveau, op 
korte termijn kunnen worden uitgebannen. 
Bovenstaande schets van het klimaat waarin de 
criminaliteit kon gedijen maakt evenzeer 
duidelijk dat het liberalisme geen antwoord 
kan hebben op het criminaliteitsprobleem. 
Ietwat extreem uitgedrukt, maakt de liberale 
gezindheid teveel onderdeel uit van het 
probleem om het te kunnen oplossen. Men kan 
nu eenmaal niet staan voor een hyper- 
individuele maatschappij, waarin iedereen

zoveel mogelijk zijn eigenbelang nastreeft en 
tegelijkertijd jammeren over de toenemende 
onveiligheid. Wil men het eerste, dan moet 
men het laatste op de koop toenemen.

Wij zien dan ook dat de VVD, op grond van een 
te o p p e rv lak k ig e  an a ly se  van  het 
criminaliteitsvraagstuk, te simpele oplossingen 
aandraagt (Zie ook de bijdrage van dhr. Dijkstal 
elders in deze LEF, RED). Kort gezegd: wij 
komen er niet met meer politieagenten alleen. 
Wij komen er zelfs niet met het veel 
uitgebreidere pakket aan maatregelen dat 
Justitie de afgelopen vier jaar heeft ingezet op 
het gebied van wetgeving, preventie en 
versterking van de strafrechtelijke keten. 
Ondanks het tegenstribbelen van de W D  
hebben wij moderne opsporingstechnieken 
mogelijk gemaakt. De mogelijkheid van 
infiltratie in misdaadorganisaties is vergroot, 
ruimere bevoegdheden zijn geschapen tot 
inbeslagneming en doorzoeking, een beperkte 
identificatieplicht is ingevoerd en een wettelijke 
meldingsplicht van ongebruikelijke financiële 
transacties. Dankzij de Plukze-wetgeving kan 
beslag worden gelegd op uit misdaad verkregen 
vermogens en de koppeling van bestanden van 
(sem i-)overheidsinste llingen  m aakt een 
effectievere bestrijding van fraude mogelijk. 
Een laatste belangrijk punt in deze verre van 
volledige opsomming betreft het herstel van 
het evenwicht in de strafvordering tussen een 
al te grote bescherming van de verdachte en 
een effectieve bestrijding van de misdaad.

Maar dit alles is niet voldoende. Met alleen een 
effectievere opsporing, vervolging, berechting 
en tenuitvoerlegging van straffen lost men het 
fundamentele probleem niet op. Daarvoor is 
het beleid tezeer afhankelijk van het draagvlak 
voor en het vertrouwen in de rechtsstaat van 
een zo groot mogelijk deel van de bevolking. 
Ter versterking van dat draagvlak dient het 
justitiële beleid zo goed mogelijk te zijn. Zonder 
dat draagvlak staat het machteloos. W aar het 
om gaat, is dat politici weer de hartstocht durven 
opbrengen om de grote maatschappelijke 
uitdagingen werkelijk aan te gaan. Daarvoor is 
noodzakelijk d a t zij de geruststellende 
n e u tra lite it van de b u reau cra tisch e
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begrippenkaders de rug toekeren. Zij moeten 
weer een moreel appèl op de bevolking durven 
doen. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk 
lijkt ook VVD-leider Bolkestein dit te hebben 
begrepen. In een interview met NRC Handelsblad 
pleit hij ervoor dat de W D  het christendom 
weer als uitgangspunt opneemt in haar 
beginselprogram.

Hoewel ik dit verlate inzicht van Bolkestein op 
prijs stel, zijn er twee praktische, maar 
zwaarwegende bezwaren te noemen tegen de 
'bekering' van de VVD tot het christendom. 
Ten eerste is er bij de persoon Bolkestein geen 
sprake van een waarachtige bekering, maar 
van een bekering die is ingegeven door 
nuttigheidsoverwegingen. Hij zegt zelf niet 
religieus te zijn, maar vindt een 'bezielend 
verband' noodzakelijk voor de samenleving. 
Voor alle anderen dus. Daarmee doet hij denken 
aan de filosoof Kant die zichzelf te intelligent 
achtte om te geloven, maar van zijn huisknecht 
zei: 'Der alte Lampe, der soll ein Gott haben.' 
Ten tweede staat een pleidooi voor het 
christendom en de noodzaak van een bezielend 
verband dermate haaks op de liberale ideologie 
dat het die in feite opzij zet. Met de aanvaarding 
van het christelijk geloof, zou het liberalisme in 
strijd raken met zichzelf en daarmee zichzelf 
aan de kant zetten. Het einde van de 
geschiedenis zou dan niet de overwinning van 
de liberale filosofie betekenen, wat Bolkestein 
nog niet zo lang geleden beweerde, maar de 
overwinning van het christendom. Dat zou 
betekenen dat Bolkestein, om consequent te 
zijn, lid zou moeten worden van een christelijke 
politieke partij.

Hoe vreemd het uit zijn mond ook moge 
klinken, Bolkestein heeft gelijk dat de 
samenleving een bezielend verband nodig heeft 
om niet te desintegreren. Zoals gezegd, is morele 
overeenstemming niet goed mogelijk zonder 
dat een besef bestaat van een buiten de mens 
staande, zuiver geestelijke instantie waaraan 
mensen uiteindelijk verantwoording schuldig 
zijn. In de godsdiensten van alle ons bekende 
culturen verlangt God het goede van de mens. 
H et w e tenschappelijke  w ereldbeeld  
daarentegen, dat alleen de ratio als kenbron

erkent en dat de opvatting huldigt dat alles 
materie is, kan geen moraal genereren noch een 
moraal rechtvaardigen. Het liberale mensbeeld 
sluit zeer nauw  aan bij het wetenschappelijke. 
Het poneert de volledige autonomie van het 
menselijk individu, dat alleen aan zichzelf 
verantwoording hoeft af te leggen. Daarmee 
word t niet alleen de noodzaak van een bezielend 
verband ontkent, maar wordt ook een morele 
consensus onmogelijk.

In de afgelopen kabinetsperiode heb ik, in 
aansluiting op de hierboven genoem de 
grondoorzaken van het criminaliteitsprobleem, 
sterk de nadruk gelegd op de noodzaak van 
een revitalisering van waarden en normen. 
Voor een werkelijke cultuuromslag is een 
diepgaande bezinning nodig, een 'herbronning' 
van de waarden en normen van de westerse 
cultuur. Wanneer het contact met onze morele 
bronnen, dat wil zeggen met het religieuze, niet 
opnieuw wordt gelegd, zal ook het meest 
efficiënte en effectieve strafrechtelijke beleid 
de criminaliteit geen halt kunnen toeroepen. 
Moraal moet niet zozeer worden gezien als een 
begrenzing, maar als een voorwaarde voor 
zelfverwerkelijking. Door het goede te doen, 
komt de mens niet alleen dichter bij God, maar 
ook dichter bij andere mensen te staan. Juist 
door afstand te doen van zijn egoïsme, nadert 
hij zijn ware bestemming. In de concrete 
betrokkenheid van mensen op elkaar en in het 
door onderlinge zorg gemotiveerde handelen 
komt de mens tot zijn recht en verwerft hij zich 
continuteit, stabiliteit, karakter en vrijheid.

Die betrokkenheid en onderlinge zorg zijn 
nergens zo sterk aanwezig als in het gezin. De 
morele opvoeding in het gezin is van essentieel 
belang voor de preventie van crimineel gedrag. 
Dit is bij uitstek de taak van de ouders. Ouders 
hebben de sterkste affectieve band met het kind 
en zijn in een cruciale levensfase in de 
voortdurende nabijheid van het kind. Daarmee 
voldoet het gezin, ideaal gesproken, aan de 
twee meest wezenlijke voorwaarden voor 
adequate morele overdracht: liefde en toezicht. 
Voor een adequate morele opvoeding is echter 
niet alleen noodzakelijk dat er ouders zijn die 
bereid en in staat zijn morele grenzen te stellen
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aan het gedrag van het kind. Evenzeer 
noodzakelijk is dat die ouders worden gesteund 
door het bestaan in de sociaal-culturele 
gemeenschap van een brede overeenstemming 
over waarden en normen. Om geloofwaardig 
te zijn m oeten ouders daarop  kunnen 
teruggrijpen en daarnaar kunnen verwijzen.

E.M.H. Hirsch Ballin is minister van Justitie

1. In dit verband is het interessant dat uit een recent 
WODC-onderzoek onder 12- tot 24-jarigen is 
gebleken dat jongeren met een  religieuze 
levensbeschouwing minder delinquent gedrag 
begaan dan jongeren zonder een religieuze 
levensbeschouwing. (Rutenfrans.C. en G.J.Terbuw, 
Delinquenten, sociale controle en lifeevents, Arnhem, 
Goudea Quint, verschijnt juni n1994.)

2. Brzezinski, Zbigniew, G esellschaft ohne 
M assstabe, Die Welt, 5 februari 1994.

CRIMINALITEITSBESTRIJDING 
EN DE VVD

Hans Dijkstal

Wat is de omvang van de huidige criminele aktiviteiten ? Als we praten over de cijfers van 
criminaliteit, moeten we eerst af spreken wat we bedoelen. Strafbare feiten worden bijvoorbeeld 
onderverdeeld in overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn, vaak lichtere, delicten die 
alleen strafbaar zijn omdat de wet er een verbod op heeft gesteld. Rijden door rood licht is 
daarvan een voorbeeld. Misdrijven zijn zwaardere strafbare feiten, die op zichzelf laakbaar 
zijn. Ik denk aan diefstal, vernieling, moord, maar óók aan doorrijden na een ongeval. In de 
betreffende wet zelf staat of iemand die zich daar niet aan houdt een overtreding begaat of 
een misdrijf. Overtredingen worden berecht door de Kantonrechter. Misdrijven worden 
berecht door de Rechtbank, dat wil zeggen door de alleensprekende politierechter of door de 
meervoudige strafkamer.

Maar vóórdat een verdachte in de rechtszaal 
verschijnt, heeft iemand aangifte gedaan bij de 
politie, heeft de politie hem opgespoord, heeft 
de officier van justitie de verdachte vervolgd 
en hem gedagvaard om bij de rechter te 
verschijnen. Ook aangifte- en ophelderings
percentages behoren tot het gebied van "de 
criminaliteitscijfers".

We zien ook een duidelijke stijging van 
criminaliteit onder jongeren en vrouwen. Dat 
geldt zowel voor de "veel voorkomende kleine 
criminaliteit", zoals vernieling, tasjesroof en 
diefstal u it au to 's , als voor de zw are 
c rim in a lite it. Dat is b ijvoorbeeld  
overvalcriminaliteit, georganiseerde criminali
teit, al dan niet in verband met vrouwenhandel 
en drugs, afrekeningen in het criminele circuit, 
agresssieve criminaliteit, maar óók fraude met

belastingen en sociale voorzieningen.

In de periode van 1987 tot 1992 is het aantal 
geregistreerde m isdrijven gestegen van
1.110.000 naar 1.265.000. In 1992 werden er dus
155.000 misdrijven méér aangegeven dan in 
1987. Het aantal geweldsdelicten steeg in die 
periode van 41.000 naar 59.000 en het aantal 
vermogensmisdrijven steeg van 850.000 naar 
946.000. Het aantal vernielingen ging van
130.000 naar 154.000 en het aantal economische 
misdrijven steeg van 800 naar 5.200.

D aar kom t nog bij d a t de 
ophelderingspercentages inde periode van 1980 
tot 1992 daalden van gemiddeld 29% naar 19%. 
In 1965 was het gemiddelde ophelderings
percentage nog 51 %. In 1993 kende-36% van de 
inwoners in Nederland plekken of straten in de
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eigen wijk waar men liever niet alleen 's avonds 
komt. In 1985 was dat nog "slechts" 30%.

Dit is nog maar een kleine greep uit de cijfers 
die bekend zijn over de criminaliteit in ons 
land. De W D  vindt die cijfers onaanvaardbaar. 
Het kan niet zo zijn dat méér dan één op de drie 
mensen in het land zich niet vrij op straat durft 
te bewegen.
Wij als liberalen schrijven de individuele 
vrijheid hoog in het vaandel. Het letterlijk 
kunnen gaan en staan waar men wil, hoort daar 
ook bij. Daarom is de bestrijding van de 
criminaliteit een speerpunt van het beleid van 
de W D , op landelijk èn gemeentelijk niveau. 
Het Rijk en de gemeenten moeten daarom hun 
v e ran tw o o rd e lijk h e id  nem en en hun 
mogelijkheden verruimen, ieder op hun eigen 
manier.

W at zijn  de oorzaken van 
criminaliteit?
Er zijn vele en uiteenlopende oorzaken van 
crim inalite it, zoals bepaalde  algem een 
maatschappelijke ontwikkelingen. Ik denk aan 
het wegvallen van sociale verbanden, door het 
toenemend aantal echtscheidingen en kinderen 
die op jongere leeftijd het ouderlijk huis 
verlaten. Daardoor is de betekenis van de 
vroeger zo normale sociale controle afgenomen. 
Daarnaast was de samenleving vroeger sterk 
verzuild. De meeste mensen behoorden tot een 
confessionele en /o f politieke kring. Binnen die 
eigen kring volgden zij onderwijs, deden zij 
aan sport en zochten zij een werkgever. Wie 
behoorde tot een zuil wist aan welke normen 
hij of zij zich moest houden.
Er was niet veel verleiding om daarvan af te 
wijken en voor zover die verleiding er was, was 
er geen gelegenheid. Op de derde plaats vonden 
velen na de T weede Wereldoorlog de werkgever 
die zij zochten. Voor de 900.000 WAO-ers, de
700.000 werklozen en de 300.000 mensen in de 
Ziektewet van vandaag, is er geen werkgever 
meer. Te veel mensen missen de dagelijkse 
inspiratie, ontplooiing en verstrooiing van hun 
beroep, terwijl zij bovendien de sociale status, 
toekomst en economische zelfstandigheid 
ontberen die horen bij een betaalde baan.

Terzijde merk ik op dat de VVD niet de 
m ogelijkheid van echtscheid ing  en de 
ontzuiling afwijst. Wij denken ook niet dat 
iedereen die door welke oorzaak óók geen 
betaald werk heeft, afglijdt naar criminaliteit. 
Maar sociale verbanden, besef van bepaalde 
normen en waarden en een dagelijkse taak 
waaraan iemand óók nog een toekomst ontleent, 
weerhoudt velen van crimineel gedrag.

Naast de afnemende sociale controle van nu, 
staat het wegvallen van het functioneel toezicht 
in de zeventiger jaren. Tot in de vorige generatie 
w aren  conciërges in fla tgebouw en en 
controleurs in het openbaar vervoer heel 
normaal. Maar zij verdwenen en mét hen 
verdween het toezicht op straat.

Daarnaast vindt de W D  dat de politiek in de 
laatste decennia veel te zwak is opgetreden 
tegen de voortschrijdende criminaliteit. In het 
regeerakkoord van het kabinet Den Uyl werd 
betreurd dat vrijheidsstraffen nog steeds 
moesten worden gegeven. "Helaas" moest 
d aaro m  een b ep aa ld  (k lein  !) aan ta l 
gevangenissen in stand worden gehouden. Je 
zou bijna kunnen zeggen dat men in die tijd 
liever zag dat de welzijnssector reageerde op 
strafbaar gedrag dan de strafrechter.

Aan de capaciteit van het strafrechtelijk 
handhavingsapparaat wordt nog steeds te 
weinig aandacht besteed en de criminaliteit 
wordt harder en omvangrijker. Verdachten 
worden nog steeds naar huis gestuurd wegens 
gebrek aan cellen voor de voorlopige hechtenis. 
Het duurt soms jaren voordat iemand een cel 
krijgt om zijn vrijheidsstraf uit te zitten. Nog 
steeds zijn er onaanvaardbaar lange wachttijden 
voordat de rechter vonnis wijst en kan het 
openbaar ministerie het werkaanbod niet aan, 
waardoor er vormfouten worden gemaakt. 
Maar er komt pas een cel, rechter of officier van 
justitie aan te pas, als de zaak is opgespoord 
door de politie en -soms- de verdachte is 
aangehouden. Maar er is te weinig politie om 
de criminaliteit op te sporen. Daarom vindt de 
W D  dat er 10.000 politiemensen bij moeten in 
ons land.
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De capaciteit van politie, openbaar ministerie, 
rechterlijke macht en gevangeniswezen blijft 
vèr achter bij de eisen die, gezien de omvang 
van de criminaliteit daaraan mogen worden 
gesteld. Als gevolg daarvan zijn de pakkans en 
de ophelderingspercentages sterk gedaald. Als 
er toch geen agent is, kun je rustig doen wat 
verboden is. De preventieve werking van meer 
politie op straat wordt sterk onderschat!

W at zijn  de gevolgen van 
criminaliteit?
Als gevolg van de grootscheepse criminaliteit 
voelen mensen zich onveilig. In 1980 werd 
32,8% van de mensen in ons land van 15 jaar en 
ouder slachtoffer van één of meer vormen van 
crim inaliteit. Dat w erd, naar schatting, 
veroorzaakt door ongeveer 5,3 miljoen 
misdrijven. In 1992 was het slachtoffer- 
percentage 35,1, met een geschat aantal van 6,7 
miljoen misdrijven.

Daarnaast lijden velen materiële schade. In de 
periode van 1980 tot 1992 is de schade als 
gevolg van criminaliteit voor individuele 
burgers toegenomen met 40%. In 1990 leden zij 
jaarlijks een schade van 3,3 miljard en bedrijven 
gaan voor bijna 4 miljard de boot in. Dit is 
vooral het gevolg van de zogenoemde "veel 
voorkomende kleine criminaliteit", die in totaal 
jaarlijks 8,8 miljard aan schade veroorzaakt.

Maar al deze cijfers geven nog niet aan wat het 
voor mensen persoonlijk betekent om het 
slachtoffer te zijn van een groot of een klein 
delict. Wie kent niet de voorlichtingscampagne 
van V ereniging Landelijke O rganisatie  
Slachtofferhulp en de foto van de jonge vrouw 
met het onderschrift "Deze mevrouw wordt 
twaalf keer per dag beroofd" ? Het beeld van 
deze vrouw spreekt voor zich.

Je niet meer veilig voelen op straat, ja zélfs: je 
niet meer veilig voelen in je eigen huis, dat 
betekent een onaanvaardbare aanslag en 
inbreuk op het vrije leven waarop ieder individu 
rech t heeft. V oor libera len  is d a t 
onaanvaardbaar.

Wat zijn de oplossingen van criminaliteit en 
hoe valt crim inaliteit te bestrijden ?
De VVD vindt da t de bestrijding van 
criminaliteit een kerntaak van de overheid is. 
Elke burger moet zich vrij op straat en in zijn 
huis kunnen bewegen. Hij of zij mag daarbij 
echter de vrijheid van de andere burger om 
zich vrij te bewegen niet aantasten. Het is de 
taak van de overheid om daarvoor voorwaarden 
te scheppen. Dat geldt óók voor de criminaliteit. 
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en 
criminaliteit kan niet worden getolereerd. 
Daarom vinden wij dat de criminaliteit keihard 
moet worden 
aangepakt.

Voor ons is de criminaliteitsbestrijding een 
tweesporenbeleid. Preventie van kleine, veel 
voorkomende criminaliteit en repressie van 
zware criminaliteit zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Preventie en repressie 
moeten elkaar versterken en aanvullen. De W D  
vindt dat preventie het meest effectieve 
instrument is om de veiligheid van de burger te 
vergroten. Preventie is ook m inder kostbaar 
dan repressieve strafrechtelijke handhaving. 
De VVD vindt dat er daarom meer nadruk 
worden gelegd op de preventie van criminaliteit 
en daarin is voor het bestuur een belangrijke 
taak weggelegd.

Het bestuur van elke gemeente dient zorg te 
dragen voor gentegreerd veiligheidsbeleid in 
de gem eente. D at b e tek en t d a t het 
gemeentebestuur besluiten die te maken hebben 
met bouw, verlichting, groenvoorziening enz., 
altijd toetst op veiligheid. Bovendien betekent 
geïntegreerd veiligheidsbeleid dat het politieel 
beleid en bijvoorbeeld het beleid op terreinen 
als onderw ijs, spo rt, jongerenw erk  en 
ouderenbeleid, elkaar aanvullen en versterken. 
Daarnaast is de W D  voorstander van specifieke 
projekten ter preventie van criminaliteit, 
bijvoorbeeld in het onderwijs of in de 
voorlichting aan burgers. Die projekten zijn 
vaak toegespitst op de plaatselijke noden. 
Daardoor zijn zij extra effectief en zij kunnen 
bovendien de politiek dichter bij de burgers 
brengen.
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V erder zijn wij groot voorstander van 
"functioneel toezich t" .H et verk iezings
programma van de W D  voorziet in enige 
tienduizenden nieuwe banen voor werklozen 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, als 
toezichthouder op straat, in het openbaar 
vervoer, als conciërge, enz. Daar gaat ook een 
voorbeeldwerking vanuit voor de burger zelf.

Vervolgens is de W D  voorstander van de 
"HALT-aanpak". Kinderen worden in een lik- 
op-stuk-aanpakdirekt geconfronteerd met hun 
delict en moeten de aangerichte schade vaak 
zelf herstellen. Dat schept verantwoordelijk
heidsgevoel. Maar ook overigens staan wij 
positie f tegenover de toepassing  van 
alternatieve straffen, mits die nooit gebruikt 
worden als alibi voor het cellentekort.
Maar ik vind dat ook ouders, verzorgers en 
onderwijsgevenden aan kinderen besef van 
normen dienen bij te brengen. En tenslotte 
heeft de burger ook verantwoordelijkheid voor 
zichzelf. Inbraakpreventie is dan slechts één 
mogelijkheid. De verhoging van de pakkans 
werkt preventief én repressief tegelijkertijd. 
Wie zeker is van de straf, zal twee keer nadenken 
vóór hij of zij een delict pleegt. De W D  vindt 
dat er de komende zes jaar tienduizend 
politiemensen bij moeten komen in ons land. 
Maar ook de capaciteit van openbaar ministerie, 
rechterlijke macht en gevangeniswezen moeten 
op peil worden gebracht. Wij vinden dat deze 
regering daar onvoldoende voor heeft gezorgd. 
In 1993 zijn 4300 verdachten wegens celgebrek 
heengezonden uit de voorlopige hechtenis. Dat 
is een teken aan de wand. Voor ons is dat 
onaanvaardbaar.

In hoeverre kan de politiek iets 
doen aan de bestrijding van de 
criminaliteit?
Voor de W D  is de bestrijding van de 
criminaliteit een kerntaak van de overheid.

Voor ons is het overduidelijk dat de politiek de 
criminaliteit kan terugdringen. Maar dan 
moeten er wel keuzes gemaakt worden.

De W D  doet dat. Tijdens de C D A /W D - 
kabinetten Lubbers I en II was de W D -er de 
heer Korthals Altes minister van Justitie. Onder 
zijn verantw oordelijkheid is het aantal 
gevangeniscellen ongeveer verdubbeld van 
3500 tot 7000. V erder zijn onder zijn 
verantwoordelijkheid de reorganisatie van de 
politie, de automatisering van het openbaar 
ministerie en de herziening van de rechterlijke 
macht voorbereid.

Onder deze regering is het cellentekort weer 
gestegen en er is bovendien onvoldoende 
politie. Daarom heeft de W D -fractie in de 
Tweede Kamer bij haar tegenbegrotingen 1992 
en 1993 telkens een bedrag van 100 miljoen 
gulden vrijgemaakt voor de bestrijding van de 
criminaliteit. Bovendien heb ik namens mijn 
fractie in de Kamer al in 1992 het plan in gediend 
voor 10.000 politiemensen extra, in de komende 
zes jaar. M aar de reg erin g  en de 
regeringspartijen CDA en PvdA wilden daar 
telkens (nog) niet aan.

De fractievoorzitter van de W D  in de Tweede 
Kamer, de heer Bolkestein, heeft begin maart 
zijn collega's uitgenodigd om met ons een pact 
te sluiten over de bestrijding van de criminaliteit. 
Ook dat wezen zij vooralsnog van de hand.

De W D  vindt dat een gemiste kans. Niet van 
haar partij, maar van de politiek. De politiek 
moet keuzes maken, wil zij de criminaliteit 
bestrijden. De W D  doet dat al jaren. Het 
wachten is nog op de anderen.

Hans Dijkstal is vice-voorzittervan de VVD Tweede 
Kamer-fractie.
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CRIMINALITEITSBESTRIJDING IN DE 
JAREN NEGENTIG

mr. drs. G. J. Wolffensperger

De toename van criminaliteit stelt de samenleving voor nieuwe en grotere problemen. Een 
groeiend gevoel van onveiligheid dat van die feitelijke toename maar ook van de ernst van 
criminaliteit een direct gevolg is, doet afbreuk aan de samenhang in de samenleving en 
ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Zonder een verantwoord niveau van veiligheid kan
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een samenleving immers niet functioneren, 
kwaliteit van het (maatschappelijk) bestaan.

De zorg voor veiligheid is dan ook één van de 
belangrijkste taken van de overheid. Maakt zij 
die verantwoordelijkheid niet waar, dan 
vervreemden burgers (nog verder) van de 
politiek en wordt de legitimiteit van de 
rechtsstaat aangetast. Het maatschappelijk 
belang van criminaliteitsbestrijding is dus 
evident.
Bestrijding van criminaliteit is echter even 
complex als de vraag naar de achtergronden 
ervan. Om die reden is het ook uitgesloten, dat 
criminaliteit alleen met behulp van het strafrecht 
kan worden bestreden. Daarvoor zullen de 
middelen per definitie ontoereikend zijn, terwijl 
- en dat is nog veel essentiëler - de overheid 
tekort schiet als zij onvoldoende oog heeft voor 
de achtergronden en oorzaken vancriminaliteit 
en daardoor teveel van het strafrecht verwacht.

Criminaliteitsbestrijding vergt dus een brede 
maatschappelijke aanpak, zowel binnen als 
buiten het strafrecht. Dat betekent dat voor 
bepaalde vormen van criminaliteit de preventie, 
het voorkomen ervan, het meest geëigende 
instrum ent zal zijn. Daarop moeten de 
inspanningen van de overheid dan ook gericht 
zijn. En die inspanningen liggen dan op een 
breed bestuurlijk en politieel terrein: een 
integraal veiligheidsbeleid. Voor andere 
vormen van criminaliteit rest alleen een 
adequate repressieve benadering. Dan is de 
functie van het strafrecht dus veel essentiëler. 
Dat zijn de twee uitersten van succesvolle 
criminaliteitsbestrijding, waarvoor de politiek

Veiligheid is daarmee een toetssteen voor de

zich moet - en ook kan - inzetten. Hieronder zal 
ik proberen uiteen te zetten, langs welke lijnen 
deze aanpak moet worden uitgewerkt. Eerst 
echter een - zij het zeer beperkte - aanduiding 
van de criminaliteit zoals die zich thans in 
Nederland manifesteert.

Criminaliteitsbeeld
De geregistreerde criminaliteit (uitgedrukt in 
een percentage van de bevolking dat slachtoffer 
is geweest van criminaliteit) is nog steeds - en 
opnieuw - hoog. Ongeveer een derde van de 
bevolking van 15 jaar en ouder is jaarlijks het 
slachtoffer van criminaliteit (in 1984 36,2 %, in 
1990 32,7%, in 1992 35,1 %). In steden met meer 
dan 100.000 inwoners ligt dat percentage nog 
hoger: gemiddeld 46%. Ook uit internationale 
slachtofferenquêtes over 1988 en 1991 blijkt dat 
Nederland "hoog" scoort, maar daarbij moet 
wel bedacht worden, dat het aandeel van de 
fietsdiefstallen groot is. De veelvoorkomende 
criminaliteit, met name woninginbraak, diefstal 
uit auto, zakkenrollerij, fietsdiefstal (in 1992 
rond de 14%) en vernielingen (in 1992 ongeveer 
30%) is in 1992 opnieuw gestegen. De materiële 
schade als gevolg van veelvoorkomende 
criminaliteit (voor burgers, bedrijfsleven en 
publieke sector) bedraagt minimaal 8,8 miljard 
gulden. Daarnaast is de laatste jaren de toename 
van geweldscriminaliteit opvallend. 
Tegelijkertijd is het ophelderingspercentage 
lager dan ooit.
(in 1965 51%, in 1980 29% en in 1992 19%). Dit 
ophelderingspercentage zegt overigens niet zo
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heel erg veel; het is gerelateerd aan de bij de 
politie ter kennis gekomen misdrijven. In 
werkelijkheid zal het ophelderingspercentage 
nog veel lager liggen.
Ook de onveiligheidsbeleving is in cijfers uit te 
drukken. Het beeld van de afgelopen tien jaren 
is vrij stabiel, maar de onveiligheidsgevoelens 
buitenshuis zijn wel toegenomen (tot 1985 
kende 30% van de bevolking plekken of straten 
in de eigen wijk waar men _s avonds liever niet 
alleen zou komen, in 1993 is dat percentage 
gestegen tot 36%). A angetoond is, dat 
onveiligheidsgevoelens sam enhangen met 
verschijnselen als verval van een buurt. De 
on v e ilig h e id sg ev o e len s  zu llen  n aar 
v e rw ach tin g  toenem en , w at m ogelijk  
samenhangt met de toenemende vergrijzing.

Het zijn juist deze zichtbare vormen van 
criminaliteit, de veelvoorkomende criminaliteit, 
die bijdragen aan het gevoel van onveiligheid 
en waaraan de omvang van criminaliteit direct 
kan worden afgemeten. Maar ook de minder 
zichtbare vormen van criminaliteit zijn zeer 
schadelijk voor de samenleving. Het inzicht 
daarin is echter veel beperkter.
Ik doel dan op de zware, georganiseerde 
criminaliteit: allerlei vormen van fraude, 
m ilieu c rim in a lite it, w ap en h an d e l en 
drugshandel. Deze vormen van criminaliteit 
bedreigen de maatschappelijke integriteit als 
gevolg van een toenemende verwevenheid van 
criminele onderwereld en legale bovenwereld, 
niet in de laatste plaats door de enorme 
hoeveelheden geld die criminele organisaties 
hebben te investeren. Dat dit leidt tot corruptie 
binnen de overheid, inclusief de politie, 
honorabele beroepsgroepen en het bedrijfsleven 
is helaas al incidenteel gebleken.

De achtergronden en oorzaken van criminaliteit 
zijn te divers en te complex om in dit bestek te 
bespreken. Ik wil echter een aantal naar mijn 
oordeel relevante factoren niet onbesproken 
laten.
Allereerst de drugsproblematiek. Zowel bij de 
veelvoorkomende criminaliteit als bij de 
georgan iseerde  crim inalite it speelt het 
drugsvraagstuk een essentiële rol. De meest 
prangende illustratie daarvan is het hoge

percentage gedetineerden als gevolg van met
drugs(gebruik) verweven criminaliteit.
Dit vraagstuk is tegelijkertijd zo complex, dat 
een eenvoudige oplossing niet voorhanden is. 
Althans niet op de korte termijn en niet in 
nationaal verband. Ik ga ook hier niet verder op 
in, maar kan het probleem niet ongenoemd 
laten. De overheid moet zich immers realiseren, 
dat het drugsvraagstuk een zware wissel trekt 
op de bestrijding van criminaliteit en het gebruik 
van het strafrecht daarbij.
Op een meer abstract niveau zijn de volgende 
maatschappelijke ontwikkelingen van belang 
geweest. Directe vormen van sociale controle 
zijn de laatste decennia sterk verminderd. Als 
gevolg daarvan is de samenleving in vergaande 
mate geanonim iseerd en zijn sociale en 
maatschappelijke bindingen uitgehold. Met 
name kwetsbare groepen raakt dit, omdat deze 
op grond van hun ongunstige sociaal- 
economische positie toch al moeilijk een plek 
weten te veroveren of te behouden in de 
samenleving. Dat beeld w ordt dan ook 
b evestigd  d o o r een v ee lvoo rkom end  
daderprofiel, met name in grotere steden: jonge 
mannen in een achterstandspositie, sommige 
allochtone jongeren in het bijzonder. Bij deze 
laa ts te  g roep  v o rm t de gebrekk ige  
m aatschappelijke integratie daarm ee een 
specifieke factor.

Integraal veiligheidsbeleid
Zoals ik al uiteen heb gezet, is analyse en 
onderscheid  bij crim inalite itsbestrijd ing  
essen tiee l. Bij b ep aa ld e  vorm en  van 
veelvoorkomende criminaliteit is preventie 
effectief gebleken. Op wijk- en buurtniveau 
moeten politie, lokaal bestuur (gemeente en 
d ee lgem een te), bed rijfs lev en  en 
b ew o n erso rg an isa ties  d an  ook nauw  
sam enw erken. H et gaat erom , dat de 
verkokering bij de preventie van criminaliteit 
w ordt doorbroken en dat de specifieke 
problemen van een bepaalde wijk of buurt 
gezamenlijk worden aangepakt, met inzet van 
alle be trokkenen : van de  d ien st
gemeentereiniging tot de woningbouwcorpo
ratie en van de particuliere beveiligingsdienst 
tot de winkeliersvereniging. De politie zal een 
spilfunctie moeten vervullen en daarom is de
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vorming van wijkteams zo belangrijk. De 
resultaten in sommige steden wijzen erop, dat 
die aanpak werkelijk succes heeft en de 
crim inaliteit achterblijft bij het landelijk 
(grootstedelijk) gemiddelde. Essentieel is dus, 
dat de basispolitiezorg goed van de grond komt. 
Ook daarom is het nodig, dat in de komende 
jaren meer middelen voor politie worden 
uitgetrokken.

Verbetering van de werking van 
het strafrecht
Als regels van het strafrecht worden overtreden, 
moet het strafrecht ook adequaat kunnen 
worden toegepast. Een sanctie moet volgen, en 
liefst zo snel mogelijk. Daaraan ontbreekt nog 
veel: pakkans en ophelderingspercentage zijn 
te gering, de berechting en tenuitvoerlegging 
van een opgelegde straf komen pas na lange 
tijd of soms zelfs helemaal niet.

Ook wie pleit voor een terughoudend gebruik 
van het strafrecht moet constateren, dat de 
capaciteit van de strafrechtelijke keten, van 
politie tot en met gevangeniswezen, nog steeds 
te gering is. Een vergelijking met de omvang 
van het justitieel apparaat in ons omringende 
landen, bevestigt het beeld dat Nederland 
verhoudingsgewijs m inder middelen besteedt 
aan repressieve crim inaliteitsbestrijding. 
Capaciteitsvergroting in alle schakels van de 
strafrechtelijke keten is dus noodzakelijk, terwijl 
de afstemming binnen en tussen die schakels 
moet worden verbeterd. Als het Openbaar 
Ministerie niet goed functioneert, frustreert dat 
de afdoening van opgespoorde strafbare feiten 
door de politie. Het gaat dus niet alleen om de 
kwantiteit van het justitieel apparaat, maar ook 
om de kwaliteit ervan.

Nieuwe, bewerkelijke vormen van zware, 
georganiseerde criminaliteit vragen bovendien 
om een extra inspanning.
De uitbreiding van opsporingsmogelijkheden 
is daar een voorbeeld van. Over de rechtmatige 
toepassing daarvan moeten regels worden 
gesteld. De omstreden werkwijze van het 
interregionale rechercheteam Noord H olland/ 
Utrecht heeft inmiddels aangegeven, dat 
hieraan het nodige schort.

De toepassing van het strafrecht moet ook 
te ru g h o u d e n d e r  en g e d iffe ren tiee rd e r 
plaatsvinden. U itgangspunt moet immers zijn, 
dat de straf ook een zinvolle straf is. Een 
vrijheidsstraf is binnen het strafrecht dan ook 
het uiterste middel. W aar mogelijk zullen 
andere strafsoorten moeten worden toegepast, 
van het HALT-bureau bij bepaalde vormen 
van jeugdcriminaliteit tot het verrichten van 
onbetaalde arbeid bij volwassenen. Ook de 
mogelijkheden van electronisch huisarrest 
moeten verder worden onderzocht.
De vrijheidsstraf zelf moet blijven bijdragen 
aan de doelstelling van resocialisatie. Daarom 
is het van groot belang, dat deze gefaseerd 
wordt toegepast: dagdetentie of een alternatieve 
straf als laatste fase van de vrijheidsstraf moeten 
worden gestimuleerd. En de rol van de 
reclassering moet worden versterkt: het 
daadwerkelijk terugbrengen van gedetineerden 
in de samenleving is immers essentieel. En dat 
betekent een grote inspanning bij het vinden 
van werk en woonruimte.

Naar mijn overtuiging zijn een integraal 
veiligheidsbeleid, dat voornamelijk buiten het 
strafrecht plaatsvindt, en de verbetering van de 
werking van het strafrecht de twee hoofdlijnen 
voor decriminaliteitsbestrijding in de komende 
jaren.
Dat klinkt in bepaalde opzichten misschien 
niet nieuw of baanbrekend. Maar aan de 
daadwerkelijke uitvoering van zo_n beleid heeft 
het tot nog toe teveel ontbroken. In dat opzicht 
liggen er dus wel degelijk kansen. En dat is 
hard nodig.

mr. drs. G.f. Wolffensperger is lid van de Tweede 
Kamer voor D66.
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CRIMINALITEITSBESTRIJDING: PLEIDOOI 
VOOR EEN INTEGRALE AANPAK

drs. F. Godschalk
Criminaliteitsbestrijding staat hoog op de politieke agenda. De reden is duidelijk. Nederland 
kent immers een hoge criminaliteit. Enige cijfers verduidelijken dit: Volgens cijfers van het 
ministerie van Justitie over 1991 worden per jaar 1,3 miljoen misdrijven gepleegd. De schade 
hiervan bedraagt jaarlijks 8,4 miljard gulden. Het totale bedrag dat met criminaliteit en de 
bestrijding ervan is gemoeid, wordt geschat op 35 milj ard gulden per jaar. Dat is ca. 10% van ons 
Nationaal Inkomen; ongeveer evenveel als we besteden aan bijvoorbeeld gezondheidszorg. 
Als hier wordt gesproken over het aantal misdrijven, gaat het alleen nog maar over het aantal 
geregistreerde misdrijven. In werkelijkheid zijn het er veel meer; veel mensen doen echter geen 
aangifte (meer) omdat ze denken dat dit toch niet helpt. Dat gevoel wordt nog eens versterkt 
doordat van de wel gemelde misdrijven nog geen 20% wordt opgelost. Niet alleen het aantal 
gevallen van 'kleine' criminaliteit is hoog, maar ook de 'zware' criminaliteit neemt toe. Het 
aantal overvallen bedraagt zo'n 1250 per jaar, en ook hiervan wordt slechts een beperkt deel 
opgelost. Niettemin is het aantal wel opgeloste misdrijven zo hoog, dat het openbaar ministerie 
en de rechterlijke macht dit nauwelijks kunnen verwerken. Soms worden zelfs mensen die van 
ernstige misdrijven worden verdacht naar huis gestuurd bij gebrek aan cellen.

De gevolgen van de hoge en nog steeds stijgende 
criminaliteit mogen niet worden onderschat. 
Zij vormt een serieuze bedreiging voor de 
samenleving. Burgers die regelmatig het 
slachtoffer zijn van criminaliteit verliezen het 
vertrouwen in het bestrijdend vermogen van 
de overheid en laten uiteindelijk ook hun 
normbesef varen. De burger van wie de fiets 
voor de zoveelste keer gepikt wordt, steelt 
tenslotte gewoon zelf ook een fiets. Het gevaar 
dreigt dan dat de samenleving desintegreert. 
Gevoelens van onveiligheid nemen toe. Veel 
mensen, met name ouderen, voelen zich thuis 
en vooral op straat niet meer veilig.

Alle reden dus om aan de bestrijding van de 
criminaliteit een hoge prioriteit te geven. De 
vraag is natuurlijk op welke wijze daaraan het 
best vorm kan worden gegeven. Een verleidelijk 
antwoord daarop, zeker in verkiezingstijd, is 
om alleen gehoor te geven aan de roep om een 
strenger overheidsoptreden: meer politie, meer 
cellen, strenger straffen enz. Het gevaar dreigt 
dan echter dat er onvoldoende aandacht is 
voor de onderliggende problemen en, in het 
verlengde daarvan, het wegnemen van de

oorzaken die aan die problemen ten grondslag 
liggen.

Met betrekking tot die oorzaken zou ik aandacht 
willen schenken aan twee ontwikkelingen van 
de afgelopen decennia. Dat betreft in de eerste 
plaats de geloofwaardigheid van de overheid 
die in het geding is geraakt. In het kader van de 
verzorgingsstaat heeft de overheid veel zaken 
naar zich toe getrokken. Op allerlei terreinen 
w erden door de overheid steeds meer 
voorzieningen voorde burgers gecreëerd. Deze 
gingen op hun beurt steeds meer van de 
overheid verwachten. Het is echter gebleken 
dat de overheid die verwachtingen niet kan 
waarmaken en dat zelfs haar kerntaken op het 
gebied van orde en veiligheid in de knel komen. 
Het gevolg: verlies aan geloofwaardigheid, 
stijgende criminaliteit en steeds meer burgers 
die het recht in eigen hand nemen.

Een tweede ontwikkeling die heeft bijgedragen 
aan de stijging van de criminaliteit is het 
a fnem ende  veran tw o o rd e-lijk h e id s- en 
normbesef. Net name vanaf de jaren zestig 
heeft zich in Nederland een 'vrijheid-blijheid-
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cultuur' ontwikkeld die mede verband hield 
m et de  to en em en d e  secu la risa tie  en 
individualisering. Christelijke norm en en 
waarden, burgerlijk normbesef, het besef van 
'mijn en dijn' en van de noodzaak om orde en 
regels in de samenleving te stellen, werden 
steeds m inder gemeengoed. Daarnaast is in 
Nederland, waar de overheid zoals gezegd 
steeds meer verantwoordelijkheden van de 
burgers ging ovememen, het idee gegroeid dat 
bestrijding van criminaliteit een taak is van de 
overheid en niet van de burgers. Soms leek een 
tegenstelling tussen overheid en burgers te 
ontstaan: het werd een sport wie het beste de 
regels kon ontduiken (belasting, uitkering, 
verkeersregels).

Oplossingen voor de hoge criminaliteit zullen 
moeilijk kunnen worden gevonden zonder eerst 
de oorzaken van die stijging weg te nemen. De 
geloofwaardigheid van de overheid zal dan 
ook moeten worden versterkt. Dat betekent in 
de eerste plaats dat de overheid zich weer zal 
moeten beperken tot haar kerntaken op het 
gebied van orde en veiligheid, zodat burgers 
beschermd en overtreders bestraft worden.

D at vere ist ook zo rg v u ld ig e  w et- en 
regelgeving. Wanneer de overheid teveel regels 
stelt die onvoldoende doorzichtig zijn en die zij 
in de praktijk niet handhaaft, ontstaat al gauw 
het risico dat de regels onvoldoende serieus 
w orden genom en en niet meer worden 
nageleefd. Daarom moet de overheid niet meer 
regels stellen dan noodzakelijk is voor een goede 
orde in de samenleving. De regels die gesteld 
worden, moeten voor de burger begrijpelijk, 
logisch, helder en inzichtelijk zijn.

Onnodige, onduidelijke en niet handhaafbare 
regels leiden er bovendien toe dat het 
opsporings- vervolgings- en berechtings- 
apparaat overbelast en gefrustreerd raakt. Voor 
dit hele apparaat geldt dat een verbetering van 
efficiency, management en coördinatie, zowel 
binnen als tussen de verschillende schakels 
dringend noodzakelijk is. Het onderbrengen 
van deze hele keten onder één departement 
zou een grote verbetering kunnen zijn. Een 
sam envoeging  van de m inisteries van

Binnenlandse Zaken en Justitie moet daarom 
overwogen worden.

Geloofwaardigheid heeft ook alles te maken 
met strafoplegging en strafuitvoering. Het is 
onaanvaardbaar dat vanwege een tekort aan 
celruimte gevaarlijke delinkwenten naar huis 
worden gestuurd. Uitbreiding vancelcapaciteit 
en een betere coördinatie ten aanzien van 
besch ik b are  cap ac ite it zijn  d aaro m  
noodzakelijk. Mede met het oog op de beperkte 
celcapaciteit dient van de mogelijkheid van 
voorlopige hechtenis een terughoudend  
gebruik te worden gemaakt. Het plaatsen van 
meer gevangenen in één cel kan alleen voor 
k o rtg e s tra ften  en voor gevallen  van 
v erv an g en d e  h ech ten is  o n d e r s tren g e  
voorwaarden verantwoord zijn en dient per 
geval beoordeeld te worden.

Straffen heeft echter een meerledig doel. Zowel 
het element van vergelding als de bescherming 
van de samenleving, opvoeding en terugkeer 
in de samenleving en het voorkomen van 
herhaling spelen hierin een rol. Om deze doelen 
te bereiken moet de straf in een juiste 
verhouding staan tot het delict en de 
omstandigheden van de verdachte. Straf hoeft 
daarom niet altijd gevangenisstraf te zijn. Soms 
is het b e te r om h ers te l van schade, 
dienstverlening of een hoge boete en ontneming 
van het verkregen financieel voordeel op te 
leggen in p laa ts  van  gevangen isstraf. 
Gevangenisstraf moet gezien worden als 
'ultim um  remedium' voor ernstige delicten 
waar andere middelen niet meer mogelijk zijn.

De bestrijding van de criminaliteit is echter niet 
slechts een taak van de overheid alleen, zoals 
men steeds meer is gaan denken. Het is een 
gezam enlijke veran tw oordelijkheid  van 
overheid en burgers. De overheid heeft volgens 
de Bijbel tot taak de burgers te beschermen en 
het kwaad te straffen. Maar burgers en de 
verbanden waarin zij functioneren moeten 
daaraan meewerken in die zin dat zij zich niet 
schuldig maken aan criminaliteit, proberen 
criminaliteit binnen hun eigen mogelijkheden 
te voorkomen en de overheid behulpzaam zijn 
bij het bestrijden van criminaliteit. Wat dus
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n o d ig  is, is een h e rn ieu w d  
verantwoordelijkheids- en normbesef. Burgers 
moeten beseffen dat een samenleving waarin 
bepaalde algemene normen niet meer worden 
gehanteerd en waarin niemand zich meer om 
de spullen en het belang van een ander 
bekommert, zich tegen hen keert en uiteindelijk 
uit elkaar valt. De normen en regels die God 
ons in de Bijbel, onder meer in de Tien Geboden, 
voorhoudt heeft Hij niet voor niets ingesteld, 
m aar in het belang van de menselijke 
samenleving. De overheid kan de burgers niet 
dwingen tot een gelovig naleven van deze 
normen. Ze kan wel mensen doordringen van 
het belang van deze normen en de toepassing 
ervan in de publieke samenleving zoveel 
mogelijk bevorderen. Daarnaast zal ze moeten 
trach ten  om in d iv id u a lism e  en onve
rschilligheid ten aanzien van anderen in de 
samenleving om te buigen in betrokkenheid en 
verantwoordelijkheidsbesef. Ze kan dat doen 
door voorlichting aan volwassenen via de 
media, m aar ook door het stimuleren van 
b u u rtp rev en tie  of andere  gezam enlijke 
p ro jec ten  van c rim in a lite itsp rev en tie . 
Daarnaast kan zij bijvoorbeeld ook ouders en 
o n d e rw ijs in ste llin g en  w ijzen op hun 
verantwoordelijkheid en hun vragen mee te 
werken aan het bevorderen van normbesef en 
maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren.

Een geloofwaardige overheid en een hersteld 
verantwoordelijkheids- en normbesef zijn de 
pijlers waarop de integrale aanpak van de 
criminaliteit, die het GPV voorstaat, rust. Zowel 
de overheid op alle bestuurlijke niveau's 
(gemeentelijk, regionaal, landelijk en Europees) 
als burgers, organisaties, instellingen en 
bedrijfsleven zullen aan de bestrijding van de 
criminaliteit hun steentje moeten bijdragen. 
Repressie en preventie gaan daarbij wat de 
overheid betreft hand in hand.

De integrale aanpak die het GPV voorstaat kan 
het best gellustreerd worden aan de hand van 
een voorbeeld.
Het is een feit dat allochtone jongeren 
gemiddeld meer dan Nederlandse jongeren in 
contact kom en m et de politie wegens 
criminaliteit. Oorzaken zijn onder meer een

slechte opleiding, weinig kans op werk, 
onvoldoende worteling in de Nederlandse 
samenleving. Het probleem van decriminaliteit 
onder allochtone jongeren vraagt om een 
in teg ra le  aan p ak , d u s  v a n u it m eer 
invalshoeken. Doel is het voeren van een 
minderhedenbeleid dat mede is gericht op het 
voorkomen en bestrijden van criminaliteit. 
Zowel preventie als repressie spelen daarbij 
een rol. De preventie kan gestalte worden 
gegeven door versterking van de binding van 
deze jongeren aan de Nederlandse samenleving 
en door verbetering van hun toekomst
perspectief.

Versterking van de binding aan de samenleving 
kan op verschillendemanieren worden bereikt. 
In de eerste plaats door het vergroten van de 
acceptatie van allochtonen door Nederlanders. 
Dit vraagt bestrijding van discriminatie en 
racisme. Tegelijkertijd moet aan allochtonen 
ook duidelijk worden gemaakt dat hun gedrag 
mede van invloed kan zijn op de acceptatie. 
Slecht gedrag van sommigen kan de acceptatie 
voor allen bemoeilijken.
Binding aan de samenleving vraagt ook 
integratie van allochtone jongeren in de 
Nederlandse samenleving. Een eerste vereiste 
daarvoor is het spreken van de Nederlandse 
taal. Ouders spelen in het doorgeven van de 
taal een belangrijke rol. Maar vaak zullen de 
ouders de Nederlandse taal zelf nog moeten 
leren. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
bekendheid met de Nederlandse normen en 
waarden. Ook hiermee zijn ouders vaak nog 
onvoldoende bekend, laat staan dat er iets 
terecht komt van het doorgeven ervan aan hun 
kinderen. Het beleid moet dus mede gericht 
zijn op de ouders, bijvoorbeeld om hen de 
Nederlandse taal te leren spreken.

Hier ligt natuurlijk ook een taak weggelegd 
voor scholen en welzijnsorganisaties. De 
aandacht moet daarbij niet teveel gericht zijn 
op de beleving van de eigen cultuur, zoals, je 
nog al eens ziet gebeuren. Het einddoel is 
integratie met bijbehorend gebruik van 
Nederlandse voorzieningen.

Van groot belang in het kader van de preventie
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is in de tweede plaats de verbetering van het 
toekomstperspectief voor allochtone jongeren. 
Want dat perspectief is vaak ronduit slecht. Er 
is sprake van hoge werkloosheid door 
gebrekk ige  scho ling  en o n v o ld o en d e  
taalvaardigheid. Scholing is dus van groot 
belang. Ook dat vraagt weer een veelzijdige 
benadering. Van belang is bijvoorbeeld de 
bestrijding van de hoge mate van schoolverzuim 
en voortijdig schoolverlaten onder allochtone 
jongeren. Dit kan door op gemeentelijk niveau 
de bevoegdheden en mogelijkheden van 
leerplichtambtenaren uit te breiden. Ook moet 
men oog krijgen voor de thuissituatie van 
allochtonen. Daar heerst nog maar al te vaak de 
mening dat scholing voor meisjes niet belangrijk 
is en dat jongens beter zo snel mogelijk kunnen 
gaan werken om een bijdrage te leveren aan het 
levensonderhoud van de familie. Ook scholen 
zelf zullen dat oog voor de thuissituatie moeten 
hebben. V erbetering van het toekom st
perspectief voor allochtone jongeren is ook een 
zaak van de werkgevers. Terecht zijn onlangs 
wettelijke maatregelen getroffen om te zorgen 
dat werkgevers voldoende allochtonen in dienst 
nemen.

Op het gebied van straf en resocialisatie ofwel 
het gebied van de repressie moet worden 
voorkomen dat allochtone jongeren weer in het 
criminele circuit terecht komen. Als het even 
kan moeten er geen vrijheidsstraffen worden 
opgelegd. De beste leerschool voor de crimineel 
is immers de gevangenis. Het is veel beter om 
straffen te richten op het bijbrengen van 
normbesef en verantwoordelijkheid en op het 
vergroten van kansen in de samenleving. Ook 
aandacht voor de thuissituatie is van belang. 
Instellingen die zich daarmee bezighouden 
moeten financiëlesteun van de overheid krijgen.

Bestrijding van de hoge criminaliteit onder 
allochtone jongeren vraagt dus niet alleen een 
gezamenlijke inspanning van gemeentelijke en 
landelijke overheden maar ook van burgers, 
instellingen en bedrijven. Het gaat daarbij om 
preventie en repressie, om verantwoordelijk
heidsbesef en geloofwaardigheid. Het gaat om 
een integrale aanpak.

drsF. Godschalkis beleidsmedewerker van de Tweede 
Kamerfractie van het Gereformeerd Politiek Verbond 
(GPV)

OP WEG NAAR EEN GEZAMENLIJKE 
AANPAK VAN OVERVALCRIMINALITEIT

R.P.J. Graeve

Aard en omvang
Het rapport "Veiligheid en Politie: een beheersbare zaak" (Stichting Maatschappij en Politie, 
1991) (zie ook elders in deze LEF: RED) schetst ook voor de toekomst een forse toename van de 
geweldscriminaliteit. De ontwikkeling van het aantal overvallen is in de afgelopen jaren al 
stormachtig geweest: een jaarlijkse toename met gemiddeld 14 procent tot een aantal van ruim 
2400 overvallen op bedrijven en geldinstellingen in 1993. Dat betekent, dat vorig jaar zo'n 7500 
ondernemers, personeelsleden, klanten en familieleden direct en indringend met deze vorm 
van geweldscriminaliteit werden geconfronteerd. Bij voortzetting van de trend dreigt in het jaar 
2000 een aantal van circa 7000 overvallen per jaar: in financiële, maar nog meer in psychologische 
zin (denk aan de impact van een overval op het slachtoffer) een bom onder het 
ondernemersklimaat in ons land!
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Het criminaliteitsbeeld beschouwd
Overvallen vinden ongelijk verdeeld over 
Nederland plaats. De problematiek concentreert 
zich in hoofdzaak in en rond (groot)stedelijke 
gebieden, met een duidelijk accent in de 
Randstad. Deze gebieden kunnen als hoog- 
risico-gebieden worden beschouwd, hetgeen 
betekent, dat de objectieve slachtofferkans in 
die regio 's groter is dan elders. Toch 
manifesteren zich steeds duidelijker uitwaaier- 
effecten: uitbreiding van het "werkterrein" van 
overvallers door een groeiende mobiliteit.

Naast een geografische concentratie van 
overvalcriminaliteit is er ook sprake van pieken 
en dalen in de tijd: overvallen kennen een 
"seizoen". Vanaf de maand oktober loopt het 
aantal overvallen snel op en bereikt haar "top" 
in december en januari. Een verklaring hiervoor 
moet worden gezocht in een combinatie van 
(crim inaliteitsbevorderende) factoren als 
schemer en duisternis, grotere omzetten, 
waardoor een grotere kans op een hoge buit en 
een verhoogde geldbehoefte bij daders. Juni en 
juli gelden als de laag-risico-maanden.

N aarm ate de week vordert, neemt het 
overvalrisico toe. Op donderdagen, vrijdagen 
en zaterdagen vinden beduidend meer 
overvallen plaats dan op de overige dagen van 
de week. Koopavonden lijken risico-verhogend 
te werken in relatie tot de dagkeuze; overvallen 
tijdens de avondopenstelling komen niet 
opvallend vaker voor. Overvallers, m.u. v. bank
overvallers, slaan vaker toe tegen het einde van 
de werkdag, met een absolute piek tussen 17.00 
en 18.00 uur. Overvallen op particuliere 
geldtransporten concentreren zich tussen 18.00 
en 19.30 uur en op koopavonden tussen 21.00 
en 22.00 uur.

Traditioneel kennen de financiële instellingen 
(banken, postkantoren) en het professioneel 
geld- en w aardetransport een verhoogd 
overvalrisico. Gaandeweg hebben de horeca 
(snackbars en cafés), de  d e ta ilh an d e l 
(supermarkten, tabakswinkels en slijterijen) en 
de benzinestations en videotheken zich in de rij 
van hoog-risico-branches gevoegd.
Er wordt nog wel eens beweerd, dat de

verbetering van beveiligingsmaatregelen bij 
banken en postkan to ren  le id t tot een 
afwenteling van de overvalproblematiek op 
an d ere  b ran ch es  m et een lager 
beveiligingsniveau. Analyse wijst uit, dat de 
stijging van hetaantal overvallen overde gehele 
linie plaatsvindt. Veel eerder moet een 
verklaring van de toename van overvallen dan 
ook worden gezocht in de aanwas van 
"nieuwe", jonge daders, in combinatie met een 
over he t a lgem een  ach te rb lijv en d  
beveiligingsniveau.
Onmiskenbaar is er een relatie te leggen tussen 
de mate van professionaliteit van de overvaller 
en zijn voorkeur voor objecten. De mate van 
beveiliging is veelal gerelateerd aan het te 
verdedigen belang: naarmate de potentiële buit 
hoger is groeit debereidheid van de ondernemer 
om preventieve maatregelen te treffen en 
naarmate de overvaller "langer in het vak zit" 
neemt de behoefte aan een hoge buit toe....

Samenwerking; een nieuwe weg
In het recente verleden zijn vanuit diverse 
hoeken min of meer op zichzelf staande 
initiatieven genomen om het aantal overvallen 
terug te dringen. Tot op heden is het echter niet 
gelukt over de gehele linie een blijvend succes 
te boeken.
Een omslag in de aanpak is dan ook 
noodzakelijk. A lleen een gezam enlijke, 
gecoördineerde aanpak van overheid en 
bedrijfsleven kan het tij keren. Er moet nu actie 
worden ondernomen, voordat het probleem 
onbeheersbaar wordt: een delta-plan tegen 
overvalcriminaliteit!

Met de oprichting van het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (NPC) in 1992, onder 
leiding van staatsectretaris mr. A.Kosto en dr. 
A.H.G. Rinnooy Kan namens de Raad van 
Centrale Ondernemersorganisaties, is een eerste 
aanze t gegeven voor "p u b lic -p riv a te - 
p a rtn e rsh ip "  op het gebied  van 
criminaliteitsbeheersing. Medio 1993 werd, als 
volle dochter van het NPC, het Projectteam 
O v erv a lc rim in a lite it g e ïn sta llee rd . De 
doelstelling is helder: zorg ervoor, dat de 
stijgende trend in het aantal overvallen binnen
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de komende drie jaar wordt omgebogen in een 
dalende.
Het zou van weinig realiteitszin getuigen te 
veronderstellen, d a t vijf m ensen alléén, 
opererend vanuit een kantoor in Amsterdam, 
Nederland veiliger zouden kunnen maken. 
Niettemin zijn met de instelling van het 
P ro jec tteam  w el tw ee. essen tië le  
randvoorw aarden  voor een succesvolle 
gezamenlijke aanpak ingevuld: er is een breed 
draagvlak, steun en commitment van alle 
betrokken partijen (de ministeries van Justitie 
en Binnenlandse Zaken, de politie, het lokaal 
bestuur en de branche-organisaties binnen 
ondernemend Nederland). Daarnaast geeft het 
bijeenbrengen van expertise en financiële 
middelen uit overheid en bedrijfsleven binnen 
een landelijk opererend projectbureau de 
mogelijkheid om vanuit een brede analyse de 
kansen op succes te inventariseren en te creëren. 
H et is aan  a lle  p a rtn e rs , ied er d ie  
verantwoordelijkheid heeft of claimt bij het 
tegengaan van (overval)criminaliteit, die 
kansen te verzilveren. Ondersteuning in de 
breedste zin van het woord vanuit het 
Projectteam kan worden verzorgd.

Vier strategische hoofdrichtingen
Een gezamenlijke aanpak steunt op vier pijlers. 
Noodzakelijk is de verbetering en uitbreiding 
van:
1. de repressieve activiteiten van politie en 
openbaar ministerie;
2. situationele preventie;
3. dadergerichte preventieve activiteiten;
4. de opvang van en hulp aan slachtoffers van 
overvallen.

Voor deze deelgebieden geldt de noodzaak 
voor de verantwoordelijke betrokkenen om 
allereerst "in eigen huis" orde op zaken te 
s te llen . Som s is a lleen  al d aa rv o o r 
samenwerking met andere disciplines en 
partners noodzakelijk. In ieder geval zal 
sam enw erking en afstem m ing door de 
synergetische werking de doeltreffendheid van 
maatregelen versterken.

Vanuit de dader geredeneerd kun je een overval 
beschouwen als een loterij; een loterij met veel

te veel hoofdprijzen. In een verantwoordelijk
heidsverdeling is het de taak van de (lokale) 
overheid ervoor zorg te dragen, dat de loterij 
weinig deelnemers kent. Ondernemers dragen 
de zorg voor het terugbrengen van het aantal 
(hoofd)prijzen, terwijl de justitiële overheid 
het aantal "nieten" dient te vergroten.

Dat laatste impliceert een verhoging van het 
oplossings- percentage tot 50 % (thans ±  20 %) 
en het zorgdragen voor een ononderbroken 
traject in de keten opsporing-vervolging- 
tenuitvoerlegging. Waar dit tot de "core- 
business" van politie, Openbaar Ministerie en 
Departement van Justitie behoort gaat het hier 
eerder om het verleggen en intensiveren van 
accenten en het zoeken naar nieuwe techniek 
en tactiek, dan het om een fundamentele 
roltoevoeging gaat.
Bij verdere uitwerking van de rol van de lokale 
overheid en het bedrijfsleven is in dat verband 
een aantal kanttekeningen relevant.

Rol gemeentelijke overheid
Het garanderen van de veiligheid van zijn 
burgers is een historische taak van de 
gemeentelijke overheid. De gemeente heeft 
daarin zowel een ondersteunende als een 
reg isse ren d e  rol: de  in rich tin g  van
(winkel)gebieden, zowel bestaand als nieuw te 
ontwikkelen, dient te worden getoetst op de 
effecten voor veiligheid; analogie met de 
aandacht voor brandpreventie dringt zich op. 
Anderzijds moet de gemeentelijke overheid 
het d e rd e n  ook m ogelijk  m aken  om 
(overval)preventieve maatregelen te treffen: zo 
maken bijvoorbeeld "amsterdammertjes" en 
absoluut autovrije gebieden nog te vaak veilig 
geldtransport onmogelijk.
Zoals al eerder opgemerkt, de grote instroom 
van jeugdige overvallers correspondeert met 
de explosieve groei van overvallen op de 
detailhandel en de horeca. Situationele 
preventie en versterkte repressie, zonder dat 
de instroom aan de onderzijde van de 
daderm arkt wordt teruggedrongen, laat zich 
vergelijken met "dweilen met de kraan open". 
Overvalcriminaliteit manifesteert zich over het 
algemeen aan het eind van een proces van 
marginalisering, van het verlies van binding
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met de samenleving en gebrek aan perspectief. 
In diverse stadia van de ontwikkeling van 
jeugdigen worden signalen afgegeven, die 
duiden op een afglijdingsproces: problematisch 
gedrag op school, spijbelen, bemoeienis van de 
jeugd-hulpverlening en het maatschappelijk 
werk, weglopen, gokken, experimenteergedrag 
m et verdovende m iddelen, overlast en 
vernieling, opgaan in een straat-cultuur, 
winkeldiefstal, recidive. Nog onvoldoende 
slagen wij erin deze signalen, die op 
verschillende momenten en bij verschillende 
instanties worden afgegeven, te bundelen om 
zo "hoog-risico-jongeren" in een vroegtijdig 
stadium te onderkennen, om van daaruit te 
trachten een potentiële criminele carrière om te 
buigen in een maatschappelijk meer aanvaarde 
richting. Daarvoor is een expliciete toedeling 
van verantwoordelijkheid op individueel 
n iv eau  noodzakelijk : d ad erg erich te
criminaliteitspreventie kan slechts succesvol 
zijn, wanneer aan algemeen en specifiek 
jeugdbeleid de component "individueel beleid" 
en de  m ogelijkheid  to t in tensieve  
begeleidingstrajecten wordt toegevoegd. De 
gemeente dient m.n. een spilfunctie te vervullen 
in het doorbreken van de alom gesignaleerde 
verkokering en bij het totstandkomen van 
sluitende netwerken: netwerken, die tijdig 
signaleren en verantwoordelijkheid en actie 
toedelen met op individu, omgeving en 
omstandigheden gericht maatwerk.
Binnen veel gemeenten wordt momenteel 
gesproken over "integraal veiligheidsbeleid". 
Dadergerichte preventie, zoals hierboven 
omschreven, mag daarin niet ontbreken.

Rol van het bedrijfsleven
O n d ern em en  b e tek en t ris ico 's  nem en. 
Crim inele risico's m aken een wezenlijk 
onderdeel van het bedrijfsrisico uit. Het is een 
management-verantwoordelijkheid risico's te 
beperken of af te dekken: sommige criminele 
risico's brengen direct of indirect de rentabiliteit 
of zelfs de continuïteit van de onderneming in 
gevaar. Andere criminele risico's zijn in 
emotioneel opzicht voor de slachtoffers zo 
ingrijpend, da t preventieve m aatregelen 
noodzakelijk zijn om de kans dat het risico zich 
manifesteert, te minimaliseren. Tot deze risico's

hoort het overvalrisico.

Ook vanuit een andere invalshoek is het 
noodzakelijk veiligheidsbeleid onderdeel te 
maken van het bedrijfsbeleid: de wetgever 
begeeft zich meer en meer op het gebied van de 
veiligheid: de nieuwe ARBO-wetgeving bevat 
bepalingen, die de werkgever o.a. verplichten 
maatregelen te treffen om de werknemer te 
beschermen tegen geweld en agressie op of in 
relatie tot de werkplek. Daarnaast wordt de 
werkgever de zorgplicht opgedragen om in 
voorkomende gevallen zoveel als mogelijk de 
schadelijke gevolgen daarvan te beperken en 
reduceren. De ARBO-wet bevat dus niet alleen 
meer bepalingen ter bevordering van het interne 
werk- en gezondheidsklimaat ("safety"), maar 
ook krijgt de "security" een belangrijke plaats 
toegewezen.

Maatregelen dienen te worden getroffen op 
basis van een risico-analyse. Het bestaan van 
contante transacties betekent op zich al de 
aanwezigheid van een overval-risico. Naar 
p laa ts , tijd  en b ran ch e  kan  op 
ondernemingsniveau dit risico nader worden 
bepaald en naarmate het risico hoger moet 
worden ingeschat zal het niveau van te treffen 
maatregelen dienen toe te nemen. Van elke 
ondernem ing mag een basisniveau van 
beveiliging worden verwacht. Nog te vaak 
wordt dat meteen vertaald naar (veelal) dure 
technische en elektronische voorzieningen. Het 
is tijd om planm atig te beveiligen. Daarbij gaat 
het allereerst om organisatorische en personele 
maatregelen: juiste en veilige procedures en - 
vooral- mensen, die de procedures veilig en 
verantwoord hanteren. Meer techniek en 
elektronica komen pas daarna om de hoek 
kijken en zijn lang niet voor alle ondernemingen 
a priori noodzakelijk.

Grote winst zou kunnen worden behaald, 
wanneer ondernemers erin zouden slagen om 
meer samen te werken op het gebied van 
veiligheid. Een aantal proefprojecten, opgezet 
in sam en w erk in g sv erb an d en  tu ssen  
ondernemersverenigingen, Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel, politie en openbaar bestuur, zijn 
meer dan succesvol. Vanuit de ondernemer
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geredeneerd een drie-traps-raket: organiseer 
eerst veiligheid binnen het eigen bedrijf, zoek 
de samenwerking met collega-ondememers in 
de directe omgeving en claim als gezamenlijke 
ondernemers een strategisch partnership bij 
bestuur en de politie. Gaandeweg zal dan 
blijken, dat er méér te bereiken valt dan "alleen 
maar" veiligheid!

Succes op langere termijn kan niet uitblijven als 
wij gezamenlijk invulling weten te geven aan 
ons motto voor deze project-periode:
s.o.s.

Stop Overvallen Samen!

Laat ons niet gebeuren, dat we, omkijkend in 
het jaar 2000, tot de slotsom moeten komen, dat 
we in 1994 de kans op het realiseren van een 
omslag hebben laten liggen....

R.P.J.Graeve is commissaris van politie in de regio 
Amsterdam/ Amstelland en gedetacheerd bij het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing als 
landelijk projectleider van het Projectteam 
Overvalcriminaliteit. Voor nadere informatie is het 
Projectteam bereikbaar onder telefoonnummer 020- 
628 6944.

CRIMINALITEIT; WAT TE DOEN?

prof. dr. H. Bianchi

Op geregelde tijden kan men berichten in de krant lezen dat de criminaliteit weer is gestegen. 
Een dergelijk bericht is ondoordacht. We weten niet hoe groot de criminaliteit is: we hebben dat 
nooit geweten en zullen het nooit weten. Het enige wat we weten is hoe groot het aantal bekend 
geworden misdrijven is, hoe groot het aantal vervolgden en hoe groot het aantal veroordeelden.De 
onbekend gebleven criminaliteit is een veelvoud van de bekend geworden en vervolgde 
criminaliteit. Iemand heeft de criminaliteit wel eens voorgesteld als een grote vijver, vol met 
karpers en andere visen. Zo nu en dan komt er iemand die met een schepnet er enkele karpers 
uithaalt.

Wat wel duidelijk toeneemt is de (bekend 
geworden) criminaliteit die met geweldpleging 
gepaard gaat en het valt bovendien op dat 
daarbij erg veel jongeren betrokken zijn. Maar 
ook dat is geen nieuw verschijnsel. Oudere 
boeven plegen om voor de hand liggende 
redenen m inder geweld maar zoeken het meer 
in fraude. Geweldpleging heeft ook iets te 
maken met cultuur. Boeven van "stand" plegen 
geen gew eld  m aar zoeken het in 
belastingfraude.

De toename van geweldpleging trekt uiteraard 
sterk de aandacht. Zijn er oorzaken aan te 
wijzen?
Het is niet gemakkelijk om met zekerheid en 
zonder oppervlakkige redeneringen oorzaken 
voor criminaliteit in het algemeen aan te wijzen.

De meest diepzinnige oorzaken-theorie voor 
criminaliteit is misschien nog de alleroudste, 
religieuze: "De mens is slecht en niet geneigd 
tot enig goed", of: Indien God me niet genadig 
was geweest zou ik nu een crimineel zijn". 
Maar ja, beide redeneringen zijn ook ingetrapte 
open deuren. Wat is het waar dat bij bepaalde 
omstandigheden, menig net mens tot de meest 
afschuwelijke zaken in staat is. Deze zienswijze 
maakt in feite elke theorie over "criminele 
aanleg" tot een oppervlakkige redenering. Er 
zit in onze genen geweld ingebakken en bij 
bepaalde extreme omstandigheden worden die 
genen actief: waarschijnlijk bij vrijwel iedereen. 
Misschien dat genetische manipulatie daar nog 
eens een keer iets aan doen kan, m aar dat 
vooruitzicht is ook niet erg aanlokkelijk.
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Vele sociale verschijnselen zijn in de 
geschiedenis aangewezen als oorzaken voor 
criminaliteit: werkloosheid, slechte behuizing 
etc. Nu is werkloosheid een sociaal onheil maar 
je wordt er niet crimineel van, tenzij je dat al in 
je had  en d an  de  w erk loosheid  als 
rechtvaardiging van je gedrag gebruikt en de 
samenleving vliegt daar nog in ook. De 
jeugdcriminaliteit in de laat zestiger jaren nam 
toe, terwijl er het tegenovergestelde van 
werkeloosheid was, eerder een enorme vraag 
naar arbeidskrachten die de werkgevers, in 
uiterste wanhoop, ertoe bracht vreemde 
arbeidskrachten in te voeren. In de dertiger 
jaren was er geen opzienbarende toename van 
de criminaliteit terwijl toch de werkloosheid 
enorm was.
Een bij het publiek in het algemeen geliefde 
v e rk la rin g  voor de toenem ing  van 
geweldscriminaliteit is die dat ons strafrecht 
een lachertje zou zijn, een softe zaak. Indien er 
strenger gestraft zou worden, zo meent men 
dan, zou de geweldscriminaliteit wel afnemen. 
Leuke opperv lak k ig e  en gem akkelijke 
redenering, die wel heel gemakkelijk omver te 
halen valt. In de Verenigde Staten past men al 
generaties lang een zeer streng strafrecht 
(levenslang voor het stelen van creditkaarten, 
je kunt het geloven of niet) en het wordt steeds 
strenger zoals de doodstraf en tienduizenden 
levenslange veroordelingen per jaar, maar de 
criminaliteit blijft toenemen. Statistisch kun je 
zelfs aantonen dat de  om vang van de 
criminaliteit even snel in percentage stijgt als 
de gestrengheid van het strafrecht in percentage 
toeneemt. Criminaliteit en strafrecht schijnen 
op elkaar te reageren als communicerende 
vaten. Ze houden elkaar, naar omvang, in 
evenwicht.

Er is echter in de laatste decennia en in steeds 
sterkere m ate een nieuw e oorzaak van 
criminaliteit bijgekomen en in het bijzonder 
van geweldscriminaliteit en dat is drugsgebruik 
en drugshandel. Maar daaraan hebben we zelf 
schuld en in het bijzonder dragen de Verenigde 
Staten met hun overspannen moraliserings- 
tendenzen hiervoor de verantwoordelijkheid. 
Het gebruik van drugs is zo oud als de 
mensheid. Het gaat terug tot de oudste

geschreven bronnen van menselijke beschaving. 
In de vorige eeuw zag men daar dan terecht 
ook geen probleem in. Bekende schrijvers, 
dichters en schilders gebruikten drugs: Byron, 
Bilderdijk, Baudelaire, Nerval, en de Quincey 
schreef zelfs een, zeer bewonderde, verdediging 
van de drugs (M emoirs of an english 
opiumeater). Conan Doyle laat Sherlock 
Holmes drugs gebruiken en niemand nam daar 
aanstoot aan. Integendeel, men geloofde 
kennelijk dat intelligente mensen die drugs op 
een intelligente manier gebruiken, daar alleen 
m aar meer door kunnen presteren. Daarnaast 
waren er in vrijwel alle havensteden enkele 
steegjes w aar voora l zee lieden , in 
"opiumkitten" hun gerief vonden. De politie 
zat er heus niet achter aan. Integendeel, de 
overheden verdienden er veel geld aan. Zowel 
de Engelse als de Nederlandse regering hadden 
in hun koloniën een m onopolie in de 
opiumverkoop. Nederland had zo'n monopolie 
in het oude Nederlands-Indië en tot 1941 (toen 
de Japanners het afschaften) hebben wij daaraan 
vele miljoenen verdiend. In de meeste gebieden 
van Indonesië had het gouvernement winkeltjes 
ingericht, waar de :"inlanders" opium konden 
kopen. Het was een beetje vergelijkbaar met de 
nu nog bestaande tabaksregie in Frankrijk. Op 
die manier, hoopte men ook, bleven die 
inlanders rustig en werden niet opstandig. Er 
zijn over die opiumregie toen maar zelden 
vragen gesteld in de Tweede Kamer. Ontstond 
er nu criminaliteit door? Allerminst, misschien 
zelfs het tegendeel. En de Engelsen maakten 
het nog bonter: toen de keizerlijke regering van 
China, rond 1840, maatregelen nam tegen de 
invoer van opium uit Brits-Indië, waar Engeland 
schatten geld mee verdiende, verklaarde 
Engeland tot twee maal toe de oorlog aan China, 
bombardeerde enkele havensteden, en dwong 
dat land de invoer van opium weer toe te laten. 
Die twee oorlogen zijn dan ook in de 
geschiedenis bekend als de opiumoorlogen. 
Frankrijk nam ook aan die oorlogen deel, om 
op die manier de uitvoer van Opium uit Indo- 
China zeker te stellen. Wel in China, maar niet 
in het Westen, was het gebruik van drugs een 
sociaal probleem.

In de dertiger jaren van deze eeuw is het grote
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onheil geschied dat ons nog steeds zoveel 
ellende bezorgt. De Amerikanen wilden 
moraliseren. In debegin twintiger jaren verbood 
de federale regering in de Verenigde Staten de 
handel in alcohol. Bijna onmiddellijk ontstond 
een levendige zwarte handel en er werden 
schatten verdiend. Men zou bijna vermoeden 
dat een maffioso met een vooruitziende blik in 
die regering was binnengedrongen. De maffia 
van Palermo opende een filiaal in Chicago en 
de buit kwam binnen. In 1932 liet Amerika de 
handel in alcohol weer toe m aar het onheil was 
al geschied. De maffia zat nu zonder inkomsten 
en ja hoor, een jaar later opent de federale 
regering in de V.S. de acties tegen de drugs en 
begint gebruik en handel in drugs strafbaar te 
stellen. De maffia had haar belangen weerveilig 
gesteld en er kon weer verdiend worden, niet 
zoals in het vroegere Indië door de overheid, 
m aar de maffia kreeg het gewin.

Na de Tweede Wereldoorlog dwong Amerika 
de W esteuropese landen, die geen enkel 
drugprobleem hadden, tot strenge anti-drug 
wetgeving, waaronder ook Nederland. Vele 
landen tekenden nu, op instigatie van de VS, 
internationale overeenkomsten tegen de handel, 
het transport en het gebruik van drugs en het 
aantal drugvarieteiten werd sedertdien steeds 
verder uitgebreid. Er is vaak beweerd dat de 
V.S. de landen, die Marshall-hulp ontvingen, 
als voorw aarde de invoering van anti- 
drugwetgeving oplegde. Maar die bewering 
heeft men nooit met bewijzen kunnen staven.

De V.S. schiepen op die manier, en dat is het 
kwalijke, het verboden vrucht-syndroom. De 
maffia lachte iedere keer in haar vuistje. De VS 
zijn steeds verder gegaan en creëerden de idee 
van de "war against drugs". Die "war" kost 
miljarden per jaar en is uitzichtloos omdat ze 
niet gewonnen kan worden. Daarvoor is de 
corruptie te sterk doorgedrongen. De Verenigde 
Staten leren nooit. Op dit ogenblik zijn de anti
rook campagnes daar zo streng aan het worden, 
dat men misschien op een dag daar ook de 
handel in tabaksartikelen aan banden gaat 
leggen of zelfs verbieden. Dan is de boot 
helemaal aan. Dan stort de Westerse cultuur in 
elkaar en zal ten onder gaan aan de

maffiosisering van de gehele samenleving.

Men vraagt zich af of regeerders nu alleen maar 
dom zijn en een en ander niet in willen of 
kunnen zien, of moeten we het ergste vrezen en 
vermoeden dat de maffia al lang is geïnfiltreerd 
in sommige belangrijke regeringskringen. Die 
vrees is niet helemaal ongegrond. Er vallen met 
drugs zulke krankzinnige geldsommen te 
verdienen, zowel met wit, als met grijs of met 
zwart geld, dat het statistisch gezien onmogelijk 
is dat alle overheden, waar ook ter wereld, 
volkomen schone handen zouden hebben 
gehouden. Zoals in de geschiedenis van alle 
defensiesystemen ter wereld, de vijand het altijd 
heeft klaar gespeeld om het systeem met 
spionage binnen te dringen, (het is ondenkbaar 
dat dit niet zou gebeuren) zo is het onmogelijk 
dat er onder autoriteiten geen zwakke benen 
zouden zijn die gevallen zijn voor de 
verlokkingen van de drugshandel, al was het 
alleen maar door de andere kant uit te kijken. 
Statistisch gezien moet dat het geval zijn. De 
"successen" van de anti-drugsbrigades der 
politiekorpsen, hebben tot nu toe alleen maar 
bijgedragen tot het in stand houden van hoge 
marktprijzen. In wiens belang zijn die hoge 
prijzen? Het zou interessant zijn indien eens 
een kam erlid aan de verantw oordelijke 
ministers zou vragen waar toch de ovens staan 
waarin, zoals dat heet, de in beslag genomen 
drugs verbrand worden.

Het blijkt dat bijna drie kwart van de 
geweldscriminaliteit zoals dat tegenwoordig 
heet "drug related" is. Vooral druggebruikende 
jongeren moeten uit roven gaan (al of niet met 
geweld) om aan geld te komen drugs te kopen. 
Hele legers van dealers proberen jeugdige 
personen er in te "luizen" door aanvankelijk 
goedkope drugs aan te bieden en a ls het jeugdige 
volkje dan is "ge-hooked" het volle bedrag te 
vragen, waardoor de arme stakkers uit roven 
moeten gaan.

Wat te doen? Strenger straffen, maar wie dan? 
Gedwongen afkicken is een druppel op een 
gloeiende plaat. Een drugsverslaafde krijgt na 
het afkicken meestal geen werk meer, is weer 
voor sociale contacten op de "drugs-scene"
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aangewezen en het noodlottig spel kan opnieuw 
beginnen.
Terug naar de legalisering van drugs schijnt de 
enige weg te zijn. Het is wel een moeizame en 
lange weg. De situatie is over een periode van 
ruim 50 jaar scheef gegroeid door het onverstand 
van vele overheden, en we hebben misschien 
een even lange tijd nodig om weer tot normale 
situaties te komen. Niemand beweert dat je 
drugs van de een op de andere dag goedkoop 
bij de drogist verkrijgbaar moet stellen. Er moet 
zeer zeker een anti-drug campagne op gang 
worden gebracht waarbij reclame makers hun 
uiterste vernuft moeten gebruiken.

Kort geleden richtte een aantal deskundigen, 
waaronder academici en politiemensen, een 
studiegroep op om te zien op welke wijze in de 
toekomst tot een zekere legalisering van drugs 
kan worden gekomen. De huidige minister van 
Justitie, de heer Hirsch Ballin, keerde zich 
onmiddellijk tegen een dergelijk initiatief met 
gebruikmaking van het argument dat drugs 
mensenlevens kapot maken en dus verboden 
moeten blijven. Niemand ontkent echter dat 
drugs inderdaad mensenlevens kapot kunnen 
maken, m aar dat geldt voor een groot aantal 
andere dingen waar nooit overwogen zal 
worden ze te verbieden. En de overheid is op 
het terrein van de alcohol uiterst laks. Men 
verdient er ook veel aan.

Een geleidelijke legalisering over een periode 
van stel 25 jaar, zou echter het verboden-vrucht- 
syndroom ongedaan maken en alleen al 
daardoor zou het gebruik kunnen afnemen, 
want een toegestane vrucht smaakt minder 
lekker. Bovendien zou de zwarte markt in drugs 
worden teruggedrongen en op den duur 
verdwijnen, er zou m inder of geen geld meer 
worden verdiend en de maffia zou haar 
arbeidsterrein weer moeten verleggen. Maar 
hoe komt het toch, dat iedere keer wanneer 
verstandige woorden over de legalisering 
worden gesproken en een autoriteit het voorstel 
weer bondig van de hand wijst, een bang 
vermoeden ons bekruipt. Waarom zijn ze daar 
zo tegen: is het gemoraliseer of is het wat anders? 
De problemen rond criminaliteit omvatten meer 
dan alleen drugs. Dit is alleen een probleem

van preventie van criminaliteit. Maar hoe moet 
men reageren als de criminaliteit al gepleegd is. 
Moet men straffen of een andere reactie 
uitproberen. H ier heeft de politiek een 
belangrijke rol te vervullen. Men krijgt echter 
de stellige indruk dat politici geen tijd hebben 
om crim inaliteitsproblem en werkelijk te 
bestuderen. Men komt meestal met dezelfde 
argumenten. Er moet meer politie komen. Dat 
is juist. Maar die politie moet dan de straat op 
en daar haar preventieve taak vervullen. Het 
blijkt echter dat de vele extra gelden die de 
politie hier heeft toegewezen gekregen in de 
laatste jaren, meer verbruikt zijn aan apparatuur 
en mobiliteit, dan aan agenten opstraat. Jammer, 
een gemiste kans die echter gemakkelijk weer 
goed kan worden gemaakt bij een ombuiging 
van het beleid. Eigenlijk zou elke politieman 
pas voor bevordering in aanmerking mogen 
komen, indien hij tenminste een aantal jaren 
straatdiensten heeft verricht. Het is niet de 
vangcapaciteit van de politie die de criminaliteit 
vermindert, maar haar zichtbaarheid op straat 
die preventief werkt. Ruim tien jaar geleden 
heeft de stad New York het ferme besluit 
genomen de politie weerde straat op te brengen. 
De s tra a t c rim in a lite it (vooral dus 
geweldscriminaliteit) in die stad, is daardoor 
behoorlijk afgenomen en nu heeft de stad 
Washington de twijfelachtige eer de meest 
gewelddadige stad van de V.S. te zijn.
Politici winden zich het meest op bij de 
"heenzending" van verdachten. Dat is op 
zichzelf een kwalijke zaak, m aar veel kwalijker 
is het om de gevangenisstraffen steeds vaker 
toe te passen. De gevangenis is behalve in 
uitzonderingsgevallen, de slechtste manier om 
op criminaliteit te reageren. De veroordeelden 
worden uit de samenleving gestoten, en hebben 
door stigmatisering, later de grootste moeite 
zich weer aan te passen en werk te vinden, in de 
gevangenis lopen zij de kans het vak van 
"crimineel" beter te leren, het gevangenismilieu 
is een agressief milieu en maakt mensen 
agressiever. In de V.S. alweer heeft men 
langzamerhand anderhalf miljoen gevangenen, 
per 100.000 inwoners meer dan tien keer zo 
veel als wij. Het heeft geen enkele bijdrage tot 
de  ve rm in d erin g  van de crim ina lite it 
opgeleverd. Het zijn echter wel even zovele
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mogelijke tijdbommen voor de samenleving. 
Ik ken één enkel voorbeeld van een geval waar 
uiterst streng strafrecht tot resultaat leidde. Dat 
was in China in de paar jaren die volgden op de 
dood van Mao. Er w erden  du izenden  
doodvonnissen ten uitvoer gebracht voor toch 
niet eens zo ernstige vergrijpen en wie niet ter 
dood werd gebracht ging naar een werkkamp. 
Het hielp een paar jaar, inmiddels zijn ze al lang 
weer terug waar ze waren.

Het is opvallend hoe in de laatste tien, vijftien 
jaar de paragrafen, die in de programma's der 
vier grote politieke partijen aan de criminaliteit 
gewijd worden, steeds meer op elkaar zijn gaan 
lijken. Wat die partijen ook nog aan politieke 
ideologie mogen hebben, het komt het minst 
naar voren in de criminaliteitsparagrafen. Ik 
vermoed dat de wetenschappers die op de 
w etenschappelijke partijbureaus aan die 
p a rag ra fen  w erken , e lk aar regelm atig  
ontmoeten en elkaar aldus beïnvloeden.
Toch zouden er interessante dingen geleerd 
kunnen worden indien men die ideologieën 
eens zou loslaten op de criminaliteit. Ik heb 
twee jaar geleden, in een boek, eens geprobeerd 
mij voor te s te llen  w at er in die 
crim inaliteitsparagrafen, (of in sommige 
program m a's verm ijdt men het w oord 
crim inaliteit en spreekt liever over de 
“veiligheid voor de burger"), zou komen te 
staan indien men de ideologie werkelijk 
gebru iken  zou voor innovaties in de 
criminaliteitsbeheersing. In de ideale ideologie 
van "de liberaal" staat het dat de individuele 
mens de gelegenheid moet worden geboden 
voor zichzelf op te kom en, een vrije 
ontwikkeling van zijn persoon mag niets in de 
weg worden gelegd. Maar dan zou ook aan de 
criminele mens de gelegenheid moeten worden 
geboden zijn door het misdrijf verbroken 
contact met de samenleving te herstellen en 
zijn daad goed temaken. Dan moeten echter de
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criminelen niet bij voorbaat altijd m aar in het 
gevang worden gestopt. Een harde behandeling 
brengt de individuele mensen geen liefde voor 
de normpatronen bij.
Het is jammer, en dat geldt voor alle partijen, 
dat de politici zich veel te veel laten leiden door 
de "voxpopuli" en m enendatdem eeste mensen 
het liefst alle boeven zouden willen opsluiten, 
zo niet erger. Uit sociaal onderzoek is vaak 
genoeg gebleken d a t d ie  zogenaam de 
"vergeldingsdrang" bij het publiek helemaal 
niet zo groot is als oppervlakkig wordt 
aangenomen. Het is ook jammer dat vaak 
kam erleden een beter willende m inister 
ophitsen om strenger te zijn.

Wat zou er, naar mijn mening, in een aan 
criminaliteit gewijde paragraaf van een W D  
partij programma moeten staan?
1) de voor de veiligheid van de burgers, 
verantwoordelijke ministers moeten de nodige 
maatregelen nemen dat de politie zo veel 
mogelijk straatdiensten verricht.
2) het normatief gedrag van jeugdige criminelen 
moet worden verbeterd door hen te brengen tot 
vergoeding van toegebrachte schade en hen 
daarbij ook te helpen
3) Nederland moet het initiatief nemen om te 
komen tot een radicaal andere aanpak van de 
in te rn a tio n a le  d ru g sp ro b le m a tie k , d ie  
uiteindelijk zal moeten leiden tot enige vorm 
van legalisering
4) preventieve detentie moet worden gebruikt 
tot een oplossing van tussen daders en 
slachtoffers ontstane problemen.

prof. dr. H. Bianchi is als hoogleraar verbonden aan 
de Katholieke Universiteit Brabant.

Literatuur: prof.dr.H.Bianchi, Politiek en Criminaliteit, 
126 pag.; Kok, Kampen, 1992.
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WAAN EN WERKELIJKHEID VAN DE 
CRIMINALITEITSBESTRIJDING
Reclassering claimt recidive te beperken

Max Verhart
In het maatschappelijk en politiek debat over criminaliteit en de aanpak daarvan, wordt veel 
aandacht besteed aan opsporing, vervolging en bestraffing. Daarbij wordt telkens meer 
geclaimd: meer politie, meer cellen, meer taakstraffen, meer rechters. Over voorkoming hoor je 
minder. En op de reclassering, die claimt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan 
beperking van recidive, is zelfs flink gekort. Wat regeert er eigenlijk, waan of wijsheid?

Beheersing van de criminaliteit is een belangrijk 
maatschappelijk en politiek item. Er worden 
ook heel wat inspanningen geleverd in het 
kader van het criminaliteitsbeleid. Maar de 
discussie over wat wel of niet kan, mag of moet 
is zeer gecompliceerd. Ieder met enige kijk op 
de strafrechtspleging weet dat het een nogal 
tweeslachtige praktijk is. In verschillende 
opzichten.

Spanningsvelden
De wet stelt algemene regels, maar veronderstelt 
geïndividualiseerde toepassing. Zo gelden voor 
de d iv e rse  d e lic ten  u ite en lo p en d e  
maximumstraffen, maar het is aan de rechter 
om, mede gelet op persoon en omstandigheden 
van de verdachte, een feitelijke straf op te leggen, 
zodat bij vergelijkbare delicten dezelfde rechter 
tot een verschillende straf kan komen. (Dat 
verschillende rechters in een vergelijkbare zaak 
tot verschillende vonnissen komen is weer wat 
anders.)

Het systeem vergeldt, maar beoogt ook 
resocialisatie. Men zou kunnen zeggen dat bij 
vergelding naar het verleden wordt gekeken 
(slachtoffer) en bij resocialisatie naar de 
toekomst (dader). Vergelding veronderstelt iets 
negatiefs, resocialisatie iets positiefs. Het is ook 
een conflict tussen gevoel en verstand: 
vergelding voorziet in een emotionelebehoefte, 
terwijl resocialisatie een rationele benadering 
vereist. De kunst is om die twee per geval af te 
wegen. Daar hebben we rechters voor.

B evorderen van sociaal 
functioneren
In dat veld van (al dan niet schijnbare) 
tegenstellingen heeft de reclassering een 
cruciale rol. Haar principale grondslag is het 
gegeven dat niemand die gestraft wordt 
voorgoed is afgeschreven. Doelstelling is:

het bevorderen van het sociaal functioneren van 
strafrechtklanten en het daardoor terugdringen van 
het risico van herhaling.

Wie zijn nu die strafrechtklanten, voor wie de 
reclassering zich inspant? Overwegend jonge 
mensen; de helft is jonger dan 30 jaar. Bijna de 
helft is werkloos of arbeidsongeschikt; iets meer 
dan 40% heeft een baan. Het opleidingsniveau 
is veelal zeer laag: meer dan de helft heeft 
hooguit een niet afgemaakte opleiding op 
MAVO- of LBO-niveau.
Problematische en /o f gebroken gezinssituaties 
komen veel voor, maar daar zijn geen cijfers 
over. Wetsovertreders zijn ook zelden afkomstig 
uit 'beter gesitueerde kringen'. De gepleegde 
delicten zijn in grote meerderheid vermogens- 
en geweldsdelicten. Het gaat dus vooral om 
plegers van veel voorkomende (maar ook zeer 
hinderlijke) criminaliteit.

Samenvattend: verleden, heden en toekomst 
zien er vaak zeer belabberd uit. Vervolging 
maakt het er niet beter op. Integendeel.

Overigens bereikt de reclassering m aar
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o m streek s  10% van de  to ta le  
strafrechtpopulatie. Niet omdat er niet veel 
meer verdachten en veroordeelden hulp zouden 
kunnen gebruiken met het oog op een beter 
(minder crimineel) sociaal functioneren, maar 
omdat de politiek aan meer cellen een hogere 
prioriteit toekent.

Als je strafrechtklanten op een ander spoor wil 
zetten, is het van groot belang te weten wat 
mensen tot delinquent gedrag aanzet en wat 
hen daar nou juist van weerhoudt. Er zijn 
bijvoorbeeld aantoonbare verbanden tussen 
werkloosheid en delinquent gedrag. Niettemin 
zijn de meeste werklozen geen delinquenten. 
Dus hoe zit het nou eigenlijk?

Bindingstheorie
Een belangrijke verklaring voor het wel of niet 
plegen van strafbare feiten geeft de zogenaamde 
bindingstheorie: maatschappelijke inbedding 
en verworvenheden zijn de belangrijkste 
remmende factoren op potentieel delinquent 
gedrag.

Onder 'inbedding' moeten aard en de sterkte 
van relaties worden verstaan: familie, gezin, 
partner, vrienden, sociale netwerken. Naarmate 
die bindingen talrijker en hechter zijn in kringen 
die criminaliteit nadrukkelijker afwijzen, zal 
de rem op de neiging tot delinquent gedrag ook 
sterker zijn. Bindingen in criminele kringen 
zijn daarentegen juist criminaliteitbevorderend.

Onder 'verworvenheden' horen niet alleen 
zaken thuis als inkomen en woning, maar ook 
opleiding en aanzien. Ook dat zijn bindende 
factoren, die sterker werken naarmate zij meer 
voorstellen. En zoals we gezien hebben: 
reclasseringsklanten scoren in die categorieën 
overwegend laag.

Simpel gezegd stelt de bindingstheorie dus: 
wie m inder te verliezen heeft, zal de regels 
makkelijker overtreden. En dus is een systeem 
dat mensen tot verstotelingen maakt een 
kweekvijver voor steeds ernstiger wordende 
criminaliteit. Een systeem daarentegen dat 
m ensen m eer m ogelijkheden b ied t tot 
maatschappelijke in- en aanpassing, draagt bij
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aan een betere beheersbaarheid van de 
criminaliteit. En dat is wat de reclassering doet.

Reclasseringstaken in samenhang
Al vele jaren zijn voorlichting over verdachten 
ten behoeve van de strafrechtstoepassing 
enerzijds en hulp en steun ten behoeve van de 
resocialisatie anderzijds kerntaken van de 
reclassering. Het laatste decennium is daar de 
organisatie, begeleiding en controle van 
taakstraffen (werk- en leerstraffen) bijgekomen. 
De reclassering schuwt een actieve rol bij de 
uitvoering van dergelijke sancties niet, omdat 
zij bijdragen aan resocialisatie en dus aan 
vermindering van recidive.

De drie hoofdtaken worden in onderlinge 
samenhang uitgevoerd. Een simpel voorbeeld: 
je constateert dat achter een delict een slecht 
beheerste agressie schuil gaat in combinatie 
met grote financiële problemen. Een adequate 
aanpak kan een uitweg uit de criminaliteit 
betekenen; m en kan d enken  aan  een 
programma met een sociale vaardigheids
tra in ing  en een b u d g e tte rin g scu ru su s . 
Vrijheidsstraf kan uitvoering daarvan in de 
weg staan. Een werkstraf zou daarvoor betere 
kansen bieden. Het voorlichtingsrapport legt 
daarom mogelijkheden tot hulp en steun en het 
voorstel tot een taakstraf gemotiveerd en in 
onderling verband aan de rechter voor. Die 
maakt de uiteindelijke afweging, waarbij ook 
andere overw egingen (m aatschappelijke 
onrust, beveiliging, vergelding) gewicht in de 
schaal kunnen leggen.

Het kind en het badwater
De sam enhang tussen de verschillende 
reclasseringstaken raakt overigens in het 
gedrang door de opkomst van de taakstraffen. 
De reclassering moet die groei namelijk 
realiseren bij een niet gelijk meegroeiend 
budget. Dus moet er worden bezuinigd op 
andere taakvelden. W aardoor de kans op 
mislukkende alternatieve straffen toeneemt.

Als er namelijk bezuinigd wordt op 'hulp en 
steun', wordt er dus m inder gedaan aan de aan 
het delict mogelijk ten grondslag liggende 
problemen. Dus neemt de kans toe op
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alternatieve sancties die geen effect hebben in 
termen van recidivebeperking. En die dus uit 
een oogpunt van resocialisatie als mislukt 
moeten worden beschouwd.

Dat geldt ook voor bezuinigingen op de 
voorlichtingsrapportage. De taakstraf dient 'op 
maat' gesneden te zijn. Goede, betrouwbare 
informatie over persoon, omstandigheden en 
(on)m ogelijkheden van de verdachte is 
daarvoor essentieel. M inder of slechtere 
voorlichting kan een groter aantal mislukkende, 
althans niet effectieve, taakstraffen tot gevolg 
hebben.

Ergo: in de politieke prioriteitsstelling van meer 
taakstraffen zonder evenredig extra budget is 
de kans op mislukking meegebakken. Het beeld 
van het kind en het badwater dringt zich op.

Reorganisatie
Een paar jaar geleden leverde de Algemene 
Rekenkamer (terechte) kritiek op de weinig 
doelmatige organisatie van de reclassering. 
Daarom, en vanwege forse bezuinigingen, is 
een reorganisatie in gang gezet. De bestaande 
negentien reclasseringsstichtingen en hun 
fed era tie  (N ed erlan d se  F edera tie  van 
Reclasseringsinstellingen NFR) zullen einde dit 
jaar opgaan in één nieuwe landelijke stichting 
met een landelijk bureau en vijfressortbureaus. 
Het uitvoerend werk blijft georiënteerd op de 
arrondissementen en politieregio's.

De nieuwe organisatie zal makkelijker inzicht 
kunnen geven in aard en omvang van de 
werkzaamheden en in effecten. Ook zal de 
reclassering zich bij het ontwikkelen en 
aanbieden van diensten en produkten veel meer 
mede laten leiden door wat maatschappelijk 
belangrijk wordt gevonden. Voor zaken als 
werk, opleidingen, huisvesting en andere 
factoren die tot een sterker maatschappelijke 
binding van haar klanten leiden, zal veel meer 
samenwerking worden gezocht met al die 
instanties die daaraan kunnen bijdragen. De 
b ed rijfscu ltu u r w ord t al m et al m eer 
bedrijfsmatig en resultaatgericht.

De reorganisatie betekent overigens niet dat

alle reclassering onder één dak komt. Zo blijven 
de afdeling reclassering van het Leger des Heils 
en de Consultatiebureaus voor Alcohol en 
Drugs met eigen reclasseringsbevoegdheid 
afzonderlijk bestaan. Niet uitgewerkt is hoe het 
met de jeugdreclassering zit. Naar leeftijd horen 
bijvoorbeeld 16- en 17-jarige delinquenten 
onder de kinderbescherming, terwijl ze naar de 
aard van hun delicten bij de reclassering kunnen 
horen. Die heeft immers de meeste ervaring en 
kennis om daarmee om te gaan. Dit is echter 
(nog) niet geregeld.

Stoplappen
Terug naar het begin van dit artikel. Daarin 
werd geconstateerd dat in het debat over 
bestrijding van de criminaliteit vooral de roep 
om meer vervolgings- en sanctiecapariteit (meer 
politie, cellen en taakstraffen) gehoord wordt. 
De roep  om p rev en tie  w o rd t daarb ij 
overschreeuwd. Men behelpt zich liever met 
stoplappen.

Onder die noemer valt bijvoorbeeld de generale 
preventie: de algemene afschrikwekkende 
werking van straffen. Aard en omvang van de 
criminaliteit tonen evenwel aan dat dat niet erg 
lukt. Meer en strenger straffen zal het criminele 
tij wel keren, roept men dan. Maar een blik over 
de grenzen leert dat (aanzienlijk) strenger 
straffen niet helpt om de criminaliteit te 
beteugelen. Elders is de criminaliteit vaak nog 
omvangrijker en ernstiger dan bij ons - ondanks 
(of dank zij?) een strenger systeem.

Nog zo'n stoplap is de speciale preventie: de 
straf m oet iem and tot inkeer brengen, 
afschrikken nog eens in de fout te gaan. Maar 
de recidivecijfers (60 tot 70% van degenen die 
ooit gevangen zat komt later opnieuw in de 
bajes terecht) tonen aan dat ook dat meer waan 
dan werkelijkheid is.

Men kan dit falen van generale en speciale 
preventie verklaren uit de bindingstheorie: je 
doet niets aan maatschappelijke inbedding en 
verw orvenheden, dus m ag je ook niet 
verwachten dat het de goede kant op gaat. 
Integendeel: strafrechtelijke vervolging heeft 
voor de strafrechtklant nieuwe negatieve
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effecten: stigmatisering, verlies van aanzien en 
eigenwaarde, verbroken relaties, verbittering, 
onverschilligheid , u itsto ting , enzovoort. 
Gevoegd bij de verdere inwijding in de 
criminaliteit die je in de gevangenis kan 
ondergaan, valt het recidive-percentage 
misschien dus nog mee.

Natuurlijk gaat het in de discussie over waan 
en werkelijkheid van strafrechtelijk optreden 
ook nog om andere doelen; vergelding en 
beveiliging bijvoorbeeld. Daarin voorziet de 
vrijheidsstraf heel wat beter. Maar voor 
'generale en speciale preventie' zijn effectievere 
vormen te bedenken, die aansluiten bij de 
maatschappelijke werkelijkheid waarin mensen 
tot delictgedrag komen. We spreken dan liever 
van primaire en secundaire preventie.

Primaire en secundaire preventie
Primaire preventie betreft structurele en 
situationele factoren, los van individuele 
personen. Het gaat erom te voorkomen dat 
mensen delicten gaan plegen. De overheid zelf 
kan op vele b e le id ste rre in en  
criminaliteitbeperkendedan wel -bevorderende 
maatregelen nemen en doet dat ook. Onlangs 
werd bijvoorbeeld terecht een verband gelegd 
tussen enerzijds de in ernst en omvang 
toegenomen jeugdcriminaliteit en anderzijds 
de enorm e bezuinigingen op jeugd- en 
jongerenw erk  van de afgelopen jaren. 
M aatrege len  op het gebied  van 
werkgelegenheid, de hoogte van uitkeringen, 
minimum (jeugd) loon en dergelijke moet men 
dan ook mede beoordelen op hun criminogeen 
dan wel crimino-preventief effect.

Secundaire preventie  richt zich op de 
individuele wetsovertreder en de factoren in 
diens situatie en persoon die mogelijk (mede) 
het delinquent gedrag in de hand hebben 
gewerkt. De mate waarin men erin slaagt die te 
beperken is van invloed op het risico van nieuw 
delinquent gedrag. Dit is bij uitstek het terrein 
van de reclassering.

M aar d it a lles is in het hu id ig e  
crim inaliteitsdebat naar de achtergrond 
gedrongen. Zo is het evenwicht tussen de harde

aanpak en de zogenaamde zachte benadering 
(die harder is dan men denkt) doorgeslagen 
naar meer cellen en strenger straffen. En de 
balans tussen  em otionele en ra tionele  
benadering is doorgeslagen naar de eerste. Het 
creëren van een gevoel van veiligheid lijkt 
belangrijker geworden dan het daadwerkelijk 
verminderen van onveiligheid. Gespierde taal 
en harde maatregelen wekken de schijn van 
effectief beleid. Zo maakt de waan de wijsheid 
tot haar slaaf.

Politieke issues
Wil men uit het bovenstaande politieke issues 
halen, dan kunnen dit de volgende zijn.

Om meer effect te behalen in termen van 
recidive-beperking zou de reclassering een 
groter deel van de strafrechtbevolking moeten 
bedienen. Wanneer zij, zoals nu, contact heeft 
met niet meer dan omstreeks 10%, zal het effect 
in m inder recidive ook beduidend lager zijn. 
Dit vereist echter politieke daden.

Uit een oogpunt van samenhang en continuïteit, 
dient de jeugdreclassering bij de 'echte' 
reclassering te worden ondergebracht. Jeugdige 
delinquenten, die volwassen delicten plegen, 
dienen ook als zodanig aangepakt te worden. 
De reclassering is daarvoor bij uitstek geschikt. 
Ook hier kan de politiek een daad stellen.

De groei van de taakstraffen dient apart 
gefinancierd te worden, wil men het kind niet 
met het badwater weggooien. Een belangrijk 
argument daarbij is dat de kosten van een 
alternatieve sanctie hooguit 10% belopen van 
de kosten van detentie, terwijl het rendement 
in termen van recidivebeperking groter is.

Tenslotte: voor effectief beleid moet je waan 
van werkelijkheid kunnen onderscheiden. 
Daarom is de reclassering voorstander van meer 
en beter onderzoek naar het effect van 
verschillende vormen van strafrechtelijke 
afdoening, inclusief haar eigen aandeel daarin. 
Ze gelooft namelijk in zichzelf.

Max Verhart is beleidsmedewerker bij de Nederlandse 
Federatie van Reclasseringsinstellingen
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GEORGANISEERDE MISDAAD IN 
NEDERLAND ?

Karei Kopershoek

C r i m i n a l i t e i t  & V e i l i g h e i d

Aan het einde van de vorige en aan het begin van deze eeuw ontvluchtten duizenden Chinezen 
en Italianen de armoede en chaos in hun respectievelijke geboortelanden om hun geluk te 
beproeven in het nieuwe Beloofde Land, Amerika. Ze brachten een rijkdom aan culturele en 
culinaire tradities met zich mee die de samenleving in de Verenigde Staten aanzienlijk 
verrijkten. Ze brachten ook de Triaden en de Mafia met zich mee.

Met name de Mafia gedijde uitzonderlijk goed; 
door de Drooglegging konden er fortuinen 
gemaakt worden inde produktie van en handel 
in illegale alcoholische dranken. In New York 
w aren  de tran sp o rtv ak b o n d en  en de 
havenvakbond in de handen van de Mafia; 
smokkelwaar en illegalen konden naar believen 
het land ingevoerd worden. De Amerikaanse 
justitie was machteloos en keek vaak de andere 
kant op.

Edgar Hoover, jarenlang de omstreden baas 
van de Federal Bureau of Investigation (FBI), 
weigerde te geloven dat er werkelijk in Amerika 
iets bestond als georganiseerde misdaad. Pas 
in de jaren '60 en '70 begon de FBI, onder druk 
van de regering, zich te concentreren op de 
bestrijding van de Mafia, de Cosa Nostra, en de 
Triaden.

In de staat New York werd het budget voor 
misdaadbestrijding aanzienlijk verhoogd; de 
rechter gaf toestemming voor het plaatsen van 
ta llo ze  a flu is te rm ic ro fo o n s, voor het 
doorvoeren van een infiltratiestrategie en voor 
een spijtoptantenbeleid.
Hoewel hiermee een zeer gevaarlijke weg werd 
bewandeld, wierp deze nieuwe strategie al snel 
zijn vruchten af: de machtspositie van de Mafia- 
families brokkelde steeds verderaf. Toch waren 
er in het begin van de jaren '90 drie processen 
en een zeer hoog geplaatste spijtoptant voor 
nodig om John Gotti, het hoofd van de 
m achtigste Mafia-familie in New York, 
definitief achter de tralies te krijgen.

Welke parallelen kunnen we trekken met de 
Nederlandse situatie?

Evenals in Amerika aan het begin van de eeuw 
is er sprake van producten - in dit geval 
harddrugs - waar veel vraag naar is maar die 
officieel door de overheid worden verboden, 
zodat er grote sommen geld mee verdiend 
kunnen worden. Evenals toen voert de overheid 
een oogluikend tolerantiebeleid vanwege de 
algemene maatschappelijke acceptatie van het 
verschijnsel.

Evenals de staat New York is Nederland, door 
zijn ligging en geschiedenis, een van de 
belangerijkste doorvoergebieden van de regio; 
Rotterdam is nog steeds de grootste haven ter 
wereld en de douane kan m aar een fractie van 
alle doorgevoerde goederen controleren, zodat 
de risico's voor potentiële smokkelaars alleszins 
acceptabel worden.

Evenals in New York destijds biedt Nederland 
vo ld o en d e  m ogelijkheden  om illegaal 
verkregen gelden wit te wassen en te beleggen 
in legale ondernem ingen, w aardoor er 
ingewikkelde

netwerken van transacties ontstaan die de 
werkelijke herkomst van de gelden maskeren.

Evenals in het Amerika van het begin van deze 
eeuw is het voor illegale vreemdelingen zeer 
makkelijk om het land binnen te komen en om 
er te blijven. In New York had dat o.a. tot
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gevolg dat Carlo Gambino, hoofd van de 
Gambino-familie en destijds de belangerijkste 
Don van de stad, en voorganger van John Gotti, 
tot aan zijn dood de status van illegale 
vreemdeling kon behouden. Hij is op bejaarde 
leeftijd vredig in zijn bed gestorven, wat in die 
woelige jaren een uitzondering was voor een 
Don van een belangerijke Mafia-familie.

Een wezenlijk verschil tussen Amerika en 
Nederland is echter wel de strafmaat, die in ons 
land veel milder is dan in de Verenigde Staten.

Kortom, het "investeringsklimaat" voor de 
georganiseerde m isdaad is in Nederland 
bijzonder gunstig. Sterker nog, het is een kans 
voor open doel en de georganiseerde misdaad 
staat er niet om bekend dat ze dit soort kansen 
aan zich voorbij laat gaan.

Resten ons nog de vragen: wat voor resultaat 
heeft dat voor Nederland en wat moeten we er 
aan doen?

Als we deconsequenties van de georganiseerde 
misdaad in Nederland willen bekijken moeten 
we het hele scala aan misdrijven dat daaruit 
voortvloeit onder de loep nemen. In dat licht 
gezien is de diefstal van een autoradio door een 
drugsverslaafde, iets wat eigenlijk onder "kleine 
criminaliteit" valt, een rechtstreeks gevolg van 
de georganiseerde misdaad die de drugshandel 
in handen heeft.

Het is wellicht zinvol om naar enkele cijfers 
over de toename van de criminaliteit in 
Nederland te kijken; we maken een vergelijking 
tussen het jaar 1980 en het jaar 1992. In die 
periode is de bevolking van Nederland met 7.5 
% gegroeid; het aantal misdrijven waarvan 
proces-verbaal is opgemaakt is in diezelfde 
periode echter gestegen met 90 %. Indien we 
een ruwe opsplitsing naar categorie maken 
zien de cijfers er als volgt uit: geweldsmisdrijven 
zijn gestegen met 120 % (!!), vermogensdelicten 
met 90 %, en vernieling en verstoring van de

openbare orde met 83 %. Dit zijn schokkende 
cijfers, die hoegenaamd niet overeenkomen met 
de groei van de bevolking in diezelfde periode.

Zijn we nu dus met z 'n  allen veel crimineler 
gew orden? Gelukkig niet. H et aantal 
overtredingen van de wegenverkeerswet is 
"maar" gestegen met 13 %, het aantal gevallen 
van rijden onder invloed zelfs licht gedaald. 
Maar wat blijkt nu?
Er is in de a fg e lo p en  p e rio d e  een 
geconcentreerde campagne gevoerd door de 
overheid om rijden onder invloed aan te pakken. 
Er is veel tijd, geld, en mankracht in gestoken 
en het heeft succes gehad, als we ten minste 
rekening houden met een forse groei van het 
aantal auto's op de weg.
Als we dus de twee gevallen, de ene in de 
Verenigde Staten, en de andere in Nederland, 
van overheden die daadwerkelijk besluiten om 
een crimineel probleem aan te pakken, als 
voorbeeld nemen dan zien we da t een dergelijke 
gerichte en geconcentreerde actie wel degelijk 
resultaten boekt. Een dergelijke aanpak is ook 
nodig om de georganiseerde misdaad te 
bestrijden en voor de beste resultaten is een 
aktie  in Europees verband  het m eest 
doeltreffend. Door het gekibbel tussen de 
verschillende Europese landen zal een 
dergelijke aktie echter nog wel even op zich 
laten wachten; het is echter levensgevaarlijk 
om het daarom m aar uit te stellen. Nederland 
zal het heft in eigen handen moeten nemen en 
de oprichting van het IRT was een stap in de 
goede richting.

Het is bijzonder jammer dat door rivaliteit en 
slechte coördinatie het IRT een vroege dood 
heeft m oeten sterven; m aar zolang we 
procedurele fouten belangerijker vinden dan 
resultaten zal de georganiseerde misdaad als 
lachende derde over blijven.

Karei Korpershoek is actief binnen de Partij 
voor Milieu en Recht
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MISDAAD EN LITERATUUR

Cedric Stalpers

Misdaad kan niet beoordeeld worden met pasklare meningen.
De filosofie van misdaad is iets gecompliceerder dan de meeste mensen denken. Het is een feit 
dat noch gevangenisstraf, noch enig ander systeem van dwangarbeid ooit een misdadiger 
hebben genezen.

Fjodor Dostojevski,
Herinneringen uiteen Dodenhuis

In dit artikel zal ik ingaan op de geschiedenis van misdaad- literatuur en de relatie tussen 
misdaad en literatuur als ook een contemporain voorbeeld van deze relatie bespreken, te weten 
Brian Garfield's Vergelding.

De geschiedenis
Tussen misdaad(bestrijding) en (populaire) 
literatuur bestaat een bepaalde relatie. Het is 
niet alleen zo dat misdaad een onderwerp is 
van veel verhalen en dat deze romans een beeld 
van de misdaad op een bepaald moment op een 
bepaalde locatie geven; ook weerspiegelt 
literatuur de houding t.o.v. misdaad en 
misdaadbestrijding van een deel van het publiek 
en nogal wat schrijvers (Dane Hartman, Rita 
Fink, Colin Dexter e.d.) geven hun visie op 
misdaadbestrijding in hun literatuur. In de 18e 
eeuw was misdaad: iedere handeling die niet 
conform de status van de betreffende persoon 
w as ofw el le d ro it de  seigneu r. In 
schelmenromans zoals Dick Turpin lag de 
sympathie dan ook bij de schurk en niet bij de 
vervolger het- geen ook ten dele te maken had 
met het ontbreken van een politie-apparaat.
In 1838 was er de Metropolitan Police Act en in 
1842 werd de recherche opgericht die in Groot- 
Brittannië slechts uit acht man bestond. Als een 
van de eersten probeerde Charles Dickens het 
beeld van politie en misdaadvervolging om te 
vormen in een positief beeld. Hiervoor waren 
po litiek e , in te l- lectuele  en sociale 
veranderingen nodig die ten dele binnen de 
invloedssfeer van een literaire roman liggen en 
die op hun beurt weer de inhoud van literaire 
romans bepalen.
Die intellectuele verandering kwam er in 1900 
in de vorm van de wetenschappelijke mens die

een totaal vertrouwen had in gededuceerde 
feiten en logische probleemoplossingen. De 
detec- tives in de m isdaadverhalen van die tijd, 
zoals Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock 
Holmes, zijn hier voorbeelden van. Het oplossen 
van een misdaad werd voorgesteld als een spel 
dat volgens wetenschappelijke principes 
gespeeld werd. Een misdrijf was een puzzel die 
o.b.v. verstand en niet d.m.v. geweld werd 
opgelost omdat men vond dat deze niet 
geïntegreerd was in de maatschappij. Iedere 
misdaad was persoonlijk en uniek. Het verhaal 
was geruststellend omdat alles goed afliep en 
systematisch werd afgehandeld en het verhaal 
conform de normen en waarden was: er werd 
niet gevloekt, niet gedronken en promiscuïteit 
was uit den boze. De verhalen werden door 
hun hoge mate van structurering niet door 
iedereen als even realistisch ervaren.
In de jaren '20 komt een tegenreactie uit Amerika 
omdat daar een discrepantie ervaren werd 
tussen de verhalen en de werkelijkheid. De 
drooglegging in de V.S. leidde tot corruptie en 
verval van normen en waarden, de opkomst 
van de gangster en de opkomst van de hard
boiled detective. De betrekkelijk geweldloze 
aard van de Britse verhalen maakte plaats voor 
een rech ts treek se  co n fro n ta tie  tussen  
misdadiger(s) en vervolger waarbij de misdaad 
niet uniek is maar staat voor sociale misstanden 
en corruptie. De m isdaadrom an wordt onder 
druk van het tijdsbeeld van een positieve thriller
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een negatieve thriller waarbij de problemen 
niet uniek zijn m aar steeds zullen terugkomen. 
Deze negatieve lijn wordt doorgetrokken tot 
onze tijd o.a. in Rita Fink's Dirty Harry verhalen. 
Holmes representeerde de detective die o.b.v. 
zijn wetenschappelijke werkwijze en zijn 
intelligentie in een positie van geïdealiseerde 
isolatie verkeerde. De detectives na de hard
boiled detective maakten deel uit van een 
maatschappij van geweld en misdaad. De 
generatie van Dirty Harry is zover dat zij de 
maatschappij niet meer accepteert en volgens 
hun eigen code en integriteit werken. Zo laat hij 
in Sudden Impact een vrouw vrijuit gaan die de 
verkrachters van haar zus heeft vermoord 
omdat de maatschappij deschuldigen niet heeft 
bestraft.
Alhoewel de verschillen tussen de Britse en 
Amerikaanse misdaadromans niet gering zijn, 
is er een belangrijke overeenkomst n.1. het 
hyperindividualisme dat kenmerkend is voor 
de protagonist. Zowel in Colin Dexter's 
Inspector Morse als in de Dirty Harry verhalen 
kan de p ro tagonist alleen op zichzelf 
vertrouwen. Het boek dat ik wil bespreken 
bevat elementen die in dit betoog zijn besproken 
zoals het h y p erind iv idua lism e van de 
p ro tag o n is t, de  negatieve  kijk op de 
maatschappij, wraak en isolement.

Vergelding
Het boek dat ik in dit artikel wil bespreken is 
Brian Garfield's Vergelding een man wreekt 
zich (oorspronkelijke titels: Death Wish Death 
Sentence); een roman die gaat over Paul 
Benjamin, een accountant die na de laffe moord 
op zijn vrouw en dochter het recht in eigen 
hand besluit te nemen. Pers, politiek, publiek 
en politie noemen de onbekende schutter die 
eigenm achtig de m isdaad  bestrijd t 'de 
Burgerwacht' en Paul's activiteiten zorgen voor 
een hausse aan publiciteit rondom  het 
criminaliteitsvraagstuk. Uit alle genoemde 
groepen en de rechterlijke macht worden 
opinies in deze roman geventileerd over het 
probleem van de toenemende criminaliteit.

Het probleem
Misdaad is er in vele vormen en afgaand op de 
berichtgeving in de kranten zou je kunnen

stellen dat deze toeneemt. Garfield onderscheidt 
bij het probleem misdaad een kwantitatief 
(concreet) en een kwalitatief (meer abstract) 
deel. "Iedere twaalf seconden is er een misdaad 
of diefstal in New Yorkl7000 gemelde gevallen 
het afgelopen jaar en dat is waarschijnlijk nog 
niet de helft van het aantal dat niet wordt 
gemeld. Van de m ishandelingen w ordt 
ongeveer in een-zesde geval een arrestatie 
verricht en bij een-derde wordt iemand 
veroordeeld. Er zijn drie moorden op een dag." 
In Chicago is de situatie nog erger: "Elke 3 
minuten wordt een overval gepleegd. In een 
jaar worden achthonderd moorden gepleegd 
en dit jaar zitten we daar al boven. Over de hele 
linie is de misdaad met vijftien procent 
toegenomen. Een jongen die vandaag in 
Chicago geboren wordt, loopt een groter risico 
vermoord te worden dan een Amerikaanse 
soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Als de 
misdaad zo blijft toenemen zal één op de vijftien 
inwoners het slachtoffer van een moordaanslag 
worden statistieken.
Statistieken zijn echter het kwantitatieve, macro- 
gedeelte van het misdaadprobleem, aldus 
Garfield. Deze gegevens zeggen niets over de 
emotionele situatie van de slachtoffers van 
misdaad. Deze cijfers lijken onwerkelijk totdat 
mensen zelf slachtoffer worden, zoals Paul: 
"Hij was er altijd heimelijk van overtuigd 
geweest dat een groot deel daarvan verzonnen 
was. Verstandelijk wist hij beter m aar bij zijn 
persoonlijke gevoelens en fantasieën geloofde 
hij niet echt da t straatterroristen en moordenaars 
bestonden. Soms was het moeilijkaan het gevoel 
te ontkomen dat de pagina's van the Daily 
News en the Mirror niet gevuld waren met nare 
bedenksels van sensatieschrijvers." Als hij de 
dood van zijn vrouw probeert te verwerken 
denkt hij: "Nu moest hij gewend raken aan een 
geheel nieuw universum van realiteit."

Waarom is het een probleem ?
De groeiende misdaad leidt ertoe dat mensen 
een ander wereldbeeld en een andere logica 
krijgen. Abstracte begrippen als schuld en boete 
krijgen een andere betekenis. Een goed 
voorbeeld hiervan is als Paul's schoonzoon, 
Jack Tobey, vertelt dat hij zag hoe een meisje 
dat slachtoffer was van een aanranding uit het
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park liep: "Ze was helemaal in de vernieling. Ik 
kreeg eruit dat ze aangerand was in het park. Ik 
gaf haar geld voor een taxi en zei dat ze de 
politie moest bellen. Ik denk niet dat ze dat ooit 
gedaan heeft. Ze was een beetje vreemd. 
Misschien was het aangerand worden een lot 
dat volgens haar niet erger dan de dood was. Ze 
was er bedroefd om m aarniet echt kwaad. Veel 
van deze dingen worden eenvoudigweg niet 
meer zo zwaar opgenomen. Of ze worden als 
vanzelfsprekend aangenomen. Ze zei dat ze 
beter had moeten weten in plaats van het Bryant 
Park op die tijd door te lopen. Het leek wel of ze 
dacht dat het haar eigen schuld was. Ze zou niet 
zijn aangerand als ze niet door het park gelopen 
was. We leven in een enge tijd."
Paul betrapt zich op diezelfde logica als hij een 
leeggeplunderde auto ziet: "De mensen zouden 
beter moeten weten dan hun auto's met canvas- 
daken op straat te parkeren.... Hij stopte en 
hield zichzelf tegen: wat was dat verdomme 
voor een manier van denken ? Moeten we ieder 
godvergeten recht dat we hebben opgeven ? 
Moeten we ons zo bang laten maken dat we 
alles opgeven ? Veilig, dacht hij. En dat is dan 
alles wat we hebben om voor te strijden ?" 
Mensen beginnen misdaad te zien als iets dat 
normaal is: "Ze worden er dag en nacht aan 
blootgesteld. Ze raken erdoor afgestompt. Het 
is loos alarm maken. Mensen horen zo vaak 
over misdaad dat het voor hen geen betekenis 
meer heeft. En misschien is dat goed. We hebben 
een so o rt verd ed ig in g sm ech an ism e  
nodiganders zouden we allemaal waanzin 
uitkramen." Steden zijn, volgens Paul, niet meer 
plekken waar je kon leven: "Times Square was 
een open zweer, vol met duwende kronkelige 
licham en van hoeren, rondparaderende 
mannelijke prostituées en mannen die stiekem 
pornografische boekwinkels binnenschoten. 
Om de paar meter agenten, altijd met zijn 
tweeën; ze waren allemaal omgekocht anders 
zou de helft van de mensen binnen hun gezicht 
gearresteerd moeten worden. Dit was de heffe 
des volks, dit was de beerput. Hun sombere 
gezichten gleden voorbij in dit overweldigende 
neonlicht." De toenemende criminaliteit heeft 
de veilige leefomgeving van burgers verwoest. 
De stad wordt vergeleken met een warzone: 
"Het Colosseum, de aantrekkelijke gebouwen

van Lincoln Center leken nu als door een 
wonder gespaard te zijn bij bombardementen 
die de omgeving hadden veranderd in grauw 
puin. De stad had het uiterlijk van een bezetting; 
de w andeling over Broadway was een 
gevechtsopdracht achter de vijandelijke linies 
en je zag nooit de ogen van de gehaaste, met het 
hoofd  gebogen  v reem d elin g en  d ie  je 
tegenkwam." Beide citaten doen mij aan een 
ander denken, afkomstig uit Martin Scorcese's 
Taxi Driver (1976): " It looks like all the evil 
comes out at nigth." Door de stad gaan is als 
"spitsroeden lopen".
Doordat de leefomgeving van de slachtoffers is 
vernield, is de maatschappij, de stad iets waar 
je krankzinnig van wordt, meent Paul: "Als 
iemand krankzinnig zou worden zou hij het 
beschouwen als voorspelbaar logisch gedrag. 
Iedereen leefde als een karakter in een eenakter 
die niemand begreep; alles van het ene op het 
andere moment volgen, was hetzelfde als je 
hoed ophouden tijdens een rukwind."
Het gerom antiseerde individualism e van 
personages als Sherlock Holmes, Dirty Harry, 
Inspector More etc. heeft plaats gemaakt voor 
gedw ongen isolatie. N iet alleen Paul's 
wereldbeeld verandert, ook zijn politieke 
ideeën. Voordat zijn vrouw slachtoffer werd 
van een misdrijf was hij een sociaal-voelende 
links-liberale man. "Ik heb de laatste tijd veel 
dingen overdacht. Het is niet gemakkelijk je te 
realiseren dat je een groot deel van je leven hebt 
opgeofferd aan zaken die helemaal verkeerd 
bleken te zijn... Kortgeleden schoot me te binnen 
wat wij werkelijk zijn, wij liberalen. We vroegen 
vervormingen, we willen de toestand van de 
m inder bevoorrechten verbeteren waarom ? 
Om het hen meer naar de zin te maken ? Onzin. 
Dat doen we alleen m aar om ons minder 
schuldig te voelen. We verscheuren onze kleren, 
we willen zo graag laten zien hoe bereid we zijn 
alle schandelijke eisen te aanvaarden, zolang 
dat gebeurt door iemand die zwart is of jong. 
We willen iedereen sussenweet je wat een 
liberaal is ? Een liberaal is een kerel die de 
kamer uitloopt als het gevecht begint."

De oorzaken
Een vriendin van Paul die Officier van Justitie 
is, Irene Evensop wie Paul later verliefd wordt-
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, meent dat er geen bevredigend antwoord is op 
de vraag wat de oorzaken zijn van misdaad: 
"Die jongens van de rechtsbijstand vallen ons 
op ons bureau lastig met hun edelmoedige 
idealisme. Ze hebben het steeds over de 
oorzaken van de misdaad. Welke oorzaken ? Ik 
heb er wel tienduizend gehoord. Verscheurde 
gezinnen. Werkeloosheid. Verval van het 
geloof. Geweld op televisie. De welvaart. 
Corruptie in hoge kringen. Racisme. Armoede. 
Abnormale chromosomen. En dat prachtige 
woord 'vervreemding'. Toegeeflijke ouders. 
W etten die te soepel zijn, ofte streng, kies maar 
uit. O ntw orteling , het verdw ijnen van 
g em eenschapsgevoel, overbevo lk ing , 
frustratie, drugs, teveel geld, te weinig geld. 
Wat is de oorzaak van misdaad ? Elke beklaagde 
met wie ik te maken heb, heeft wel een of ander 
geweldig excuus."
Toch probeert Garfield een legitieme oorzaak 
te vinden. Zijns inziens is de wet -en de 
maatschappijniet streng genoeg tegenover 
criminelen. "Tolerante samenlevingen zijn net 
tolerante ouders: Ze brengen helse kinderen 
voort." Zware straffen voor misdadigers hebben 
als voordeel dat ze lange tijd geen gevaar meer 
kunnen zijn voor de samenleving. Het justitieel 
apparaat werkt niet: "De wet gaf misdadigers 
de verzekering dat ze hun wreedheden konden 
begaan zonder bang te hoeven zijn voor 
straffen."
Evens meent dat misdaad een kwaad is dat 
voorkomen kan worden door misdadigers van 
de straat te halen en te houden. "Er wordt 
steeds meer gedaan om de rechten van 
beklaagden te beschermen, maar hoe zit het 
met het recht van de samenleving om zich 
tegen het optreden van m isdadigers te 
verdedigen. Vroeger betekende de benadering 
van 'we hebben allemaal schuld' iets voor me. 
Je weet wel: "Ik ben niet vrij zolang iemand 
anders niet vrij is." Maar dat gaat niet op. Ik heb 
niemand vermoord. Ik ben niet schuldig aan de 
m isdaden die ik in de rechtszaal voor me krijg. 
Er is een verschil tussen hen en mijwe zijn niet 
allemaal gelijk. En als we niet genoeg 
vertrouwen en moed hebben om zo'n moreel 
oordeel te vellen, dan verdienen we die akelige 
dingen die ons overkomen."
Harry Chisum, hoogleraar emeritus in de

rechten, heeft een m eer genuanceerde 
benadering. Hij vergelijkt het falen om een 
veilige samenleving te creëren met het bouwen 
van een huis: "Onze architecten zijn met handen 
en voeten gebonden aan verouderde tradities - 
de miljoenen wettenzodat zij hun manier van 
ontwerpen niet kunnen verbeteren. En teveel 
architecten zijn corrupt geworden, ze werken 
m et goedkope  b o u w m ate ria len  en 
ontoereikende constructienormen. Dat is het 
systeem van immuniteit waarbij politie en 
rechters zichzelf net zo vlot verkopen als de 
hoeren op straat. Het publiek bestaat uit kopers 
van het gebouw. Ze willen niet dat er genoeg 
geld wordt uitgegeven om een solide structuur 
neer te zetten. Ze houden liever het geld in hun 
zakken en hopen dat het goed gaat." 
Daarnaast stelt Chisum dat het ook een politiek 
probleem  is: "We w orden in bedw ang 
gehouden door twee tegengestelde krachten 
die beide uit precies dezelfde politieke bron 
afkomstig zijn. Ten eerste: de obsessie om de 
overheid erbij te halen om zelfs het minste 
gebrek aan de menselijke omstandigheden te 
herstellen. Het is logisch dat de overheid 
daardoor steeds machtiger wordt, en de burgerij 
steeds m inder machtig, ten tweede; de ziekelijke 
angst voor het eventuele misbruik van macht. 
Het systeem van de wederzijdse controle. Eerst 
scheppen we een overheid met steeds grotere 
macht. En vervolgens zoeken we dag en nacht 
naar middelen om te voorkomen dat die macht 
tegen ons gebruikt wordt. Het is een volmaakte 
patstelling." Paul heeft oor voor wat Evens 
zegt en zijn handelswijze om de criminaliteit te 
bestrijden is volledig gebaseerd op wat zij in 
een gesprek met hem zegt: "Als de nazi's zich 
mobiliseren, bewapenen en een inval doen, 
vraag je je niet af waarom. Je verdedigt jezelf en 
laat de oorzaak aan historici over."

De oplossing
Jezelf verdedigen, een kwaad dat voorkomen 
kan worden door criminelen van de straat te 
halen; dat is de oplossing waarvoor Paul kiest. 
Hij schaft zich illegaal een .38 Smith & Wesson 
Centennial revolver aan en claimt hiermee het 
recht van iedere burger om veilig te kunnen 
leven. Een recht dat criminelen burgers hebben 
ontnomen. Op zich is dit niet verkeerd: De
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politie kan niet ieder misdrijf voorkomen en de 
veiligheid van het slachtoffer weegt mij 
zw aarder dan de rechten van z ijn /haar 
aanvaller. Je maakt zo een einde aan de situatie 
waarin veel criminelen zonder interventie 
misdrijven kunnen begaan. Zo creëer je een 
situatie waarin een nette burger zich weer veilig 
kan voelen en een crimineel boet als hij de 
burger dit recht probeert te ontnemen. Het 
verkrachte meisje waarover Tobey vertelt zegt 
dat ze "beter had moeten weten". Met een 
wapen kun je de situatie omkeren: Niemand 
heeft het recht om jouw vrijheid te beperken en 
als een crimineel dit toch doet en hij wordt 
verwond of gedood dan had die crimineel maar 
beter moeten weten !
Het probleem is dat Paul veel verder gaat: Hij 
p robeert m isdad igers op heterdaad  te 
betrappen en velt zelf het vonnis door ze te 
doden. H ier is geen sprake m eer van 
zelfverdediging maar van het recht in eigen 
hand nemen. Dr. Perrine, een psychiater die 
aan het woord gelaten wordt, zegt hierover: 
"Hij handelt vanuit een fantasiedie weallemaal 
met hem gemeen hebben. Als wij van een 
m isd aad  ho ren  hebben  w e vaak  een 
overmoedige, agressieve reactie in de trant van: 
Ik zou die schurk iets aan kunnen doen. Maar 
we doen  n ie ts  o m dat we er tegen 
gecond itioneerd  zijn. We kunnen  ons 
handhaven op het slappe koord omdat we 
voldoende verdedigingen hebben opgericht 
tegen dat hopeloze gevoel dat de inspiratiebron 
is van het geweld."
Datgene wat Paul onderscheidt van de meeste 
mensen is dat hij die fantasie tot werkelijkheid 
maakt. Hij doodt, zowel in New York als later 
in Chicago, meerdere criminelen die hij op 
heterdaad betrapt hetgeen nauwgezet wordt 
gevolgd in de kranten zonder dat men de 
identiteit van de Burgerwacht (zoals pers, 
publiek, politiek, justitieenpolitiehem noemen) 
kent.
Nadat Paul zijn veiligheid terug heeft gaat hij 
op een verfijnde manier criminelen aanpakken 
door hen uit te dagen hem als slachtoffer te 
kiezen: "Kom maar, dacht hij bij zichzelf. Wat 
is er aan de hand met jullie, zie ik er niet uit als 
een gemakkelijk slachtoffer ? Grijpen jullie 
alleen vrouwen ? Jullie zijn hier, ik kan het

voelen. Jullie kijken naar me, jullie wachten op 
me. Kom dan." ‘Deze passage vond ik 
fascinerend omdat hij niet alleen criminelen 
straft om het kwaad dat ze anderen aandoen 
m aar ook om de lafheid waarmee dat gepaard 
gaat. Paul's acties om de criminaliteit terug te 
dringen beginnen steeds meer op een jacht te 
lijken. Hij wacht hen op bij het gerechtsgebouw 
indien ze door het vaak falende rechtssysteem 
worden vrijgesproken. Hij is niet langer een 
weerbaar slachtoffer maar iemand die zowel 
agent als rechter als uitvoerder van het vonnis 
is. Hij gaat hierbij uiterst nauwkeurig en 
systematisch te werk en probeert alle problemen 
te anticiperen. En het heeft effect, zoals Irene 
Evens opmerkt: "Zolang de Burgerwacht op 
straat is, w orden er m inder m isdaden 
gepleegd."

De kwaliteit van de oplossing
Meer mogelijkheden om je eigen veiligheid te 
garanderen leidt er vaak toe dat criminaliteit 
daalt. Zo verplichtte de sherriff van het stadje 
Kennesaw (wiens beperkte politiemacht niet 
tegen de misdaad was opgewassen-net als in 
Garfield's boeken) ieder gezinshoofd in zijn 
gemeente een vuurw apen te dragen. De 
gewapende misdrijven daalden prom pt met 
veertig procent en dat is zo gebleven. De politie 
in Orlanda, Florida, gaf tweeduizend vrouwen 
schietles en een draagmachtiging (licence to 
carry a concealed firearm) met als resultaat dat 
het aantal verkrachtingen met negentig procent 
terugliep, (bron: Sam num m er 40 -S.I. 
publicaties). De helft van alle criminelen die 
worden neergeschoten in de V.S. is voor de 
rekening van gewapende burgers. De steden 
New York evenals Chicago (de locaties in het 
boek) hebben de strengste wapenwet van de 
V.S. (nog strenger dan de Nederlandse Wet 
Wapens en Munitie) èn het hoogste aantal 
misdrijven per inwoner dan enige andere stad 
in de V.S. Paul merkt dan ook op: "Ik wil mezelf 
beschermen. Waarom wordt zo'n wens in deze 
tijd zo ongelooflijk immoreel en verkeerd ?" 
Er is, zoals gezegd, een verschil tussen 
zelfverdediging en het recht in eigen hand 
nemen. Beiden hebben een positief effect op de 
misdaadbestrijding maar waar zelfverdediging 
een legitiem opkomen voor de eigen veiligheid
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is, is het recht in eigen hand nemen geen 
legitieme en zelfs een gevaarlijke activiteit. 
Iedereen weet dit, maar weinigen weten 
waarom. Garfield geeft echter heel concrete 
redenen. Allereerst is Paul niet onpartijdig en 
niet zuiver rationeel omdat zijn visie op 
misdaadbestrijding bepaald is door de moord 
op zijn vrouw. Zijn gevoelens spelen een te 
grote rol. Ten tweede omdat de straf die hij 
misdadigers geeft in geen verhouding staat tot 
het misdrijf dat ze begaan hebben. De reden 
waarom de doodstraf nog toegepast wordt is 
het evenredigheidsprincipe: de straf moet 
evenredig zijn aan de misdaad. Dat is bij Paul 
niet het geval. Hij geeft criminelen de doodstraf 
voor diefstal, inbraak of het plunderen van een 
auto. In de Dirty Harry roman Magnum Force 
wordt hierover gezegd: "Hoe past moord bij 
het tegengaan van criminaliteit ? Binnen de 
kortste keren ga je al mensen voor het minste of 
geringste vergrijp executeren."
Ten derde is het ondemocratisch: De 'wetten' 

die Paul hanteert bij het 'berechten' van de 
misdadigers die hij tegenkomt zijn niet door 
democratisch gekozen politici opgestelde 
wetten maar zijn eigen normen. Een journalist 
spreekt dan ook niet onterecht van anarchisme: 
door het recht in eigen hand te nemen wordt 
alleen maar nog meer getornd aan de toch al 
weinig nageleefde wetgeving. Bovendien: Niets 
garandeert dat Burgerwachten geschikt zijn 
voor het vervo lgen  van m isdad igers. 
Activiteiten in dezelfde geest als Paul die 
ontplooitof dat nu het aanschaffen van een 
h o n k b a lk n u p p e l zoals de U trech tse  
hoofdcommissaris Wiarda adviseerde teneinde 
winkeldieven te kunnen bestraffen of het 
resoluut doden van misdadigers zoals in 
Brazilië gebeurt door zgn death squadszijn 
gebaseerd zowel op de groeiende onvrede o ver 
criminaliteit alsook, zoals Chisum aankaart, op 
het wantrouwen van burgers jegens de overheid 
om de misdaad adequaat aan te pakken.
Het vierde punt van kritiek is dat er onschuldige 
slachtoffers kunnen vallen. Een burgerwacht 
schiet in Chicago niet alleen m eerdere 
misdadigers neer maar ook een onschuldige 
burger. Dat word t tevens in een van de Inspector 
Morse verhalen aangekaart. Een van Morse 
rechtse collega's heeft, na de moord op zijn

I i g h e i d

doch tertje , de verm eende m o o rd en aar 
doodgeslagen. Het bleek echter dat deze niet 
de dader was maar schuld bekende omdat hij 
de werkelijke dader wilde beschermen. 
Daarnaast vinden Paul's acties ook navolging 
bij burgers die absoluut niet met een wapen om 
kunnen gaan en door hun acties zichzelf en 
omstanders in gevaar brengen.
Het vijfde punt van kritiek wordt impliciet 
aangegevendoordejoumalistM ichaelLudlow: 
"We kunnen het probleem van de misdaad niet 
uit de weg ruimen door het aantal moorden 
groter te maken." Hij gebruikt terecht het woord 
moorden want al wil Paul de misdaad 
bestrijden, door zijn acties wordt hij zelf een 
m isdad iger. Iets dergelijks w o rd t ook 
aangekaart in de James Bond roman the Spy 
Who Loved Me van Ian Fleming. Alhoewel de 
fameuze 007-romans gezien w orden als 
pretentieloos, fantasierijk escapisme, ze zijn op 
dit punt zeker realistisch: Fleming wist, als 
voormalig Naval Intelligence Officer, wat het 
doden van mensen eigenlijk was (assasinatie 
was een deel van zijn training) m aar hij kon 
toen het er op aankwam niet iemand in koelen 
bloede doden. James Bond kan dat echter wel 
en in de genoem de rom an m erkt een 
rechercheur dan ook op tegen de heldin: "Zowel 
de gangsters als zij die hen bestrijden zijn 
ijskoude, genadeloze mensenmoordenaars. Dit 
geldt zowel voor onze vrienden (Bond, Paul 
Benjamin) als voor onze vijanden. Als zij niet zo 
w aren  zo u d en  zij zich n ie t kunnen  
handhaven...ze zijn niet voor jou bestemd. Het 
doet er weinig toe of ze James Bond heten of 
Sluggsy Morant. Ze behoren beiden thuis in de 
jungle. Ze behoren beiden tot een ander soort 
mensen." Ook al is hij een held, zijn werkwijze 
maakt hem verre van heroïsch. Zelfs al zijn zijn 
bedoelingen goed, het moorden maakt van 
Bond (en ook van Paul) een kil, onpersoonlijk 
en vooral geïsoleerd personage. Paul probeert 
een veilige leefomgeving te creëren maar zijn 
pogingen leiden juist tot de vernieling daarvan. 
Omdat hij een moordenaar is, zal hij nooit meer 
een veilige leefomgeving hebben: Hij moet zijn 
relatie met Irene Evens beëindigen en Chisum 
zegt: "Je zult jezelf vernietigen als je door gaat 
met moorden. Edmund Burke zei eens: 'De 
enige voorwaarde voor het kwaad is dat de
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goede mensen niets doen '. Maar Burke heeft de 
mensen niet opgeroepen tot moord."

Een goede oplossing
Journalist Ludlow geeft een simpele en goede 
oplossing: "Om af te schrikken moet bestraffing 
onmiddellijk en onpartijdig geschieden. Het 
enige bekende middel om mensen af te houden 
van het plegen van misdrijven is de redelijke 
zekerheid dat ze ontmaskerd zullen worden en 
dat na vervolging veroordeling en bestraffing 
het gevolg zullen zijn."
Op dit moment is het rechtssysteem te tolerant 
en te ondoorzichtig om criminaliteit in te 
dammen. Chisum geeft meerdere oplossingen 
hetgeen tevens suggereert dat aanpak van het 
criminaliteitsprobleem méér omvat danslechts 
éen of twee simpele oplossingen: "Stop met het 
aanhouden van zogenaamde misdaden zonder 
slachtoffers. Investeer geen tijd en geld in 
aanpak van de prostitutie en dergelijke. Maak 
daarnaast verdovende middelen goedkoop en 
redelijk makkelijk verkrijgbaar. Dit lokt altijd 
diep verontwaardigde reacties uit, maar het is 
alleen je gezond verstand gebruiken. De 
verslaving zal er niet door uitgeroeid worden. 
Dat is onmogelijk. Maar het zal er wel voor 
zorgen dat verslaafden geen misdaden hoeven 
te begaan om aan geld te komen en de drugs te 
kopen die ze nodig hebben. Als ze goedkoop 
aan drugs kunnen komen hoeven ze ons niet 
meer te overvallen. Ik vind dat belangrijker 
dan de zelfveroorzaakte 'm isdaad' verslaving. 
Als je zoon verslaafd raakt is dat zijn probleem. 
Maar als hij mij berooft om aan drugs te komen 
maakt hij er mijn probleem van. Zo eenvoudig 
is het. Ik los zijn probleem niet op -zijn verslaving 
is een medisch probleem, iets voor hem en zijn 
artsmaar ik los mijn probleem op en daarmee

dat van de samenleving. Laat daarnaast iedere 
burger twintig dollar extra belasting betalen. 
Met dat geld bouw je gevangenissen en 
gerechtsgebouwen en trek je personeel aan. 
Schaf immuniteit af evenals het systeem van 
borgtocht en elke vorm van proefverlof, 
voorwaardelijke vrijlating of veroordeling 
behalve in buitengew one zaken waarin 
duidelijk verzachtende omstandigheden aan 
te voeren zijn. Deel deze nieuw opgezette 
gevangenissen in naar de aard van de misdrijven 
om te voorkomen dat geharde misdadigers 
toevallige overtreders beïnvloeden. Verminder 
de straf voor lichte misdrijven maar verzwaar 
de straf voor zware misdrijven en maak alle 
straffen uniform. Ontneem rechters het recht 
de strafmaat te bepalen en maak de uitspraak 
afhankelijk van de aard van het misdrijf, niet 
van de persoon van de rechter. Anders gezegd, 
vijfjaar -zonder uitzonderingvoor iedere eerste 
overval, vijftien jaar voor iedere tweede overval 
en levenslang voor iedere derde keer."

In zijn pleidooi voor zwaardere straffen is 
Chisum zeer duidelijk: "Waarom zwaardere 
straffen ? Niet om te straffen, niet om te 
reclasseren of te hervormen. Maar alleen om 
misdadigers uit de samenleving te kunnen 
isoleren zodat ze ons geen tweede maal tot 
slachtoffer kunnen maken."

Cedric P. Stalpers is student aan de letterenfaculteit 
van de Katholieke Universiteit Brabant, voorzitter 
van ]OVD afdeling Hart van Brabant en 
eindredacteur van Liberté Egalité Fraternité.

literatuur:
-Conan Doyle, Sir Arthur. Sherlock Holmes. (1959) Uitgeverij Contact.

-Dexter, Colin. Last Seen Wearing. (1978) Pan Books.
-Fleming, lan. the Spy Who Loved Me (1956) Pan Books.
-Garfield, Brian. Death Wish. (1983) Scarabee.
-Garfield, Brian. Death Sentence. (1983) Scarabee.
-Hartman, Dane. Magnum Force. (1983) Loeb.
-Stalpers, C.P. Dirty Harry. Kik, april 1993, pag. 7-10.
-Stalpers, C.P. Inspector Morse. Kik, maart 1993, pag 8-9.
-Stinson, Joseph C. Sudden Impact. (1983) Golden Label Pockets.
-Verduijn, Jaap. Een mild achterdochtige visie op de WWM. Sam nummer 40, pag. 19-25.

nr .  4 2  - m e i  1 9 9 4 51 L i b e r t é  E g a l i t é  F r a t e r n i t é



C r i m i n a l i t e i t  & V e i l i g h e i d

POLITICAL CRIME-PROGRAM 
LABOUR-PARTY

minister Howard

It is a great privilege to be addressing this Conference for the first time as Home Secretary.

I want to start by telling you what I believe in.

All my life in politics 1 have been utterly convinced that the first duty of Government is to maintain 
law and order: to protect people's freedom to walk safely on their streets and sleep safely in their 
homes.

You can argue forever about the cases of crime.

My approach is based on some simple 
principles.
The first one is that children - at home and at 
school - m ust be taught the difference between 
right and wrong.
Secondly, criminals - and no-one else - must be 
held responsible for their actions.
The third one is that the Govemment's duty - 
above anything else - is to protect the public.

That is my job. And I know what must be done.

There is a tidal wave of concern about crime in 
this country. I am not going to ignore it, explain 
it away or just meet it with a string of words. I 
am going to take action. Tough action. I shall 
spell out that action here today.

I have an excellent team to help me. My 
Ministers - Robin Ferrers, Peter Lloyd, David 
Maclean and Charles Wardle. Our PPSs - Liam 
Fox, David Wilshire, Jacques Amold. And our 
Whip - James Arbuthnot. The Home Office 
team.

At the last election, the Prime Minister gave 
voice to the concerns of millions of people up 
and down this country. That is why we won. 
His decision to put law and order at the top of 
our agenda shows that he understands their

concerns now, just as he did then. And that is 
why he will lead us to victory at the next 
election as well.

What do other parties say about crime?

Take the Liberals, look at their Conference 
agenda. Not this year when Law and Order are 
hitting the headlines every day, but last year. 
Now I want to be quite fair. They did have a 
debate about law and order. But it w asn't about 
the police or the courts. No, they went right to 
the heart of the matter. They held a debate 
whether prostitution should be legalized.
And this year they took a really bold initiative. 
They voted to legalise marijuana. But only in 
Scotland. Quite what the Scots have done to 
deserve this unique privilige isn 't altogether 
clear. But I suppose no one should be surprised 
to hear that Paddy's gone to pot.

Throughout the 1980s, Labour were the party 
against lawand order. They opposed every thing 
we did to try and improve the System. They set 
their face - both their faces - against getting 
tough on criminals. Labour local authorities 
refused to co-operate with the police. Labour 
MPs voted again and again against the extra 
powers we gave to the police and the courts. 
But now they are pretending to change course. 
Not out of conviction, but out of convenience. 
They have just worked out that there are no

L i b e r t é  E g a l i t é  F r a t e r n i t é 52 n r . 4 2 m e i  1 9 9 4



C r i m i n a l i t e i t  & V e i l i g h e i d X_
votes in being soft on crime.

In the last decade we have massively increased 
the num ber of police officers, we have doubled 
their funding and given them new powers and 
we have increased sentences right across the 
board.

In my first four months as Home Secretary, we 
have:

- increased penalties for bail bandits;
- restored the power to hand out stiffer 

sentences for those who offend again and again;
- started a drive to recruit more Special 
Constables; and
-doubled maximum sentences for drink dri vers 
who kill.

But it isn't enough. We have more, much more 
to do.

So today  I am  announcing  the m ost 
comprehensive programme of action against 
crime that has ever been annouriced by any 
Home Secretary. Action to prevent crime. 
Action to help the police catch criminals. Action 
to make it easier to convict the guilty. Action to 
punish them once they are found guilty. And 
this is just the first instalment.

First, the preventing of crime. We cannot leave 
it all to the Police. We must build a new 
partnership between the Police and the public. 
There isa sea change in the people's mood. And 
we must make it a powerful force against crime.

In the past, not enough attention has been paid 
to rural crime. Burglary is as bad for the victim 
whether it is in a peaceful village, a leafy suburb 
or an inner city.
Some people say that burglary isn't a crime of 
violence. Teil that to the pensioners who have 
had their peace shattered, their treasured 
possessions stolen and their memories defiled. 
Teil that to the thousands of people who live in 
fear of the burglar coming back again.

In July I asked parish councils to give me their 
ideas for Parish Constables - a responsible

person in our village, acting as a link with the 
police. The response? was remarkable.
I want 20 schemes to be up and running by 
C hristm as. They w ill in c lu d e  Special 
Constables, in uniform, whose job it is to patrol 
their own village. How many times have I 
heard people say 'let's bring back the village 
bobby'. Well, that is exactly what I am going to 
do. The countryside m ust be m ade safer.

We have already announced tough proposals 
to deal with New Age Travellers and Ravers. 
These people have even m ade it on to the 
Archers. I have got some good news for 
Ambridge. When our new laws are in place, 
Eddie Grundy will not have needed to spray 
manure on his fields to get rid of them.
We have also said we will toughen up  the law 
on squatters. When people have had their 
houses taken over by squatters, they do not 
want lenghty court cases and huge costs. They 
want them out, fast. And that is exactly what 
our new law will achieve.

But I intend to do more.

I know that you are as outraged as I am with 
people who trespass on land with the sole 
purpose of ruining someone else's enjoyment 
of a perfectly lawfull activity. The Grand 
National, country Sports and even fishing. The 
police need more powers to stop this nonsense. 
I shall make sure they have them.

The inner city has different problems. Most 
pressing of all are drugs and drug related crime. 
We must hit that problem from both sides. 
Better educa tion in our schools about the danger 
of drugs and tough sentences for pushers. I do 
not just want drug pushers put away for the 
harm they have done. I want to see them hit 
where it hurts. That is why we have passed a 
new law to confiscate the cash they make. They 
must not profit from their evil trade.

Letanothermessage go out from this conference 
- racial attacks will not be tolerated, and those 
who perpetrate them must be caught, convicted 
and punished.
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The main responsibility for catching criminals 
lies with the police. I yield to no one in my 
regard for the police. They are the thin blue line 
which seperates order from anarchy. They 
protect the law abiding from the violent. And 
they are prepared to lay down their lives in the 
course of duty.

The job we ask them to do for us is a very special 
one.

W e have seen further evidence of it - if any were 
needed - in the way they are policing this 
Conference and I would like to thank them for 
that - and I am sure you would too.
But no service can stay the same for ever. The 
Police themselvesunderstand that. TheSheehy 
Report has aroused a lot of controversy. It is a 
report to Government. The consultation period 
ended last Thursday and I hope to announce 
my decisions before the end of this month. 
But let me make my personal commitment 
clear. I will ne ver do any thing to undermine the 
police. My only purpose is to make them more 
effective in their fight against crime.
One of the first questions I asked when I became 
Home Secretary was whether the police had all 
the protection they needed.
They wanted trials of new batons. I said 'go 
ahead'.
Now I want to tackle the mountain of paperwork 
they have to cope with. Outside consultants 
have made 16 recommendations to cut it. I can 
announce today that I am accepting them all. 
Men and women do not join the police to fill in 
forms. They join the police to fight crime. So 
let's take the handcuffs off the police and put 
them on the criminals, where they belong.

The biggest threat we face is from terrorists. We 
were reminded of it last weekend, and again on 
Monday moming. Labour would take away 
some of the po wers the police now have to fight 
it.
Every year Parliament has to vote to renew the 
Prevention of Terrorism Act. It deals with the 
crime that strikes at the very heart of our 
democracy. Yet every year Tony Blair and 
Labour have voted against it. Labour put the 
civil rights of the terrorists before the lives of
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the British people. That is how serious they are 
about law and order.

Our approach is different. The police have told 
me that the existing po wers need strengthening. 
I agree in that, so I am going to introducé 
tougher powers to allow them to stop and 
search cars for weapons and explosives.
I will also create two new offences. It will be a 
crime to possess anything which creates 
reasonable suspicion of involvem ent in 
terrorism. And it will be a crime to gather 
inform ation for terrorist purposes. This 
Government will never put the civil rights of 
terrorists before the lives of the British people.

But the police want to catch all criminals, not 
just terrorists.

One of the most powerful new forensic 
techniques is the ability to take DNA samples 
from saliva and blood and match them to those 
found at the scene of the crimes. DNA will help 
to convict the criminal who committed the 
crime. And because it can be kept on file, DNA 
will help convict him if he breaks the la w again. 
DNA will be for today's policeman what 
fingerprints were for Dixon of Doek Green.
So we will sweep away many of the complex 
legal restraints on DNA. Let us bring the full 
force of modern Science to bear on the modern 
criminal.
DNA can also help to protect the innocent. We 
must always remain vigilant against wrongful 
convictions. None of us want to see the innocent 
behind bars.

The Royal Commission proposed that the power 
to refer cases to the Court of Appeal should be 
given to a new body. I agree.

But let us be clear about the other side of the 
coin - every time a guilty man walks free - that 
is a miscarriage of justice too, and the victim 
suffers twice over.
The Royal Commission made 11 proposals to 
the Government to help victims. Asking them 
whether bail should be granted. Explaining 
how the case is proceeding. Keeping victims 
and defendants apart in court buildings. I can
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announce today that we accept them all.

Victims of crime need the best possible advice 
about their rights and what to expect in court. 
We will be publishing a guide to help them.

There is one particular rule of evidence in rapé 
cases that women find deeply offensive. At 
present, the judge must - in every case - warn 
the jury of the danger of convicting on the 
woman's evidence alone. The other day a 
woman judge said she almost choked every 
time she gave it.
It is offensive. It cannot be justified. And it has 
got to go.

We need to help witnesses too. Far too many 
witnesses have been intimidated but far too 
few of those who intimidate them are caught. 
So I shall introducé a new criminal offence to 
make it much easier to bring those people to 
justice.

Getting evidence is not the only problem the 
police face. Far too often when the evidence is 
there the criminal is not prosecuted, he is 
cautioned.
The other day a magistrate's clerk heard a 
mother complaining that her boy was being 
prosecuted. 'Every one knows' she said 'you're 
entitled to four cautions'. Well, she was wrong. 
But she was not alone in thinking it.
So later this month I shall be issuing strict new 
guidelines on cautioning. I think repeated 
cautioning and cautioning for serious offences 
are completely unacceptable. I know you do 
too. They should become a thing of the past.

Now let me say something about bail. One 
estimate is that 50,000 people offend while on 
bail every year. Just think about that. Thousands 
of cars stolen, homes broken into, lives wrecked 
- and all by criminals already charged with 
another offence.
The current law contains a presumption in 
favour of granting bail - even for them. That 
presumption should not be there. It Iets 
criminals loose on the streets, and I propose to 
scrap it.
What is more I shall let the courts take a way bail

if new information comes to light.
There is one more change to bail I want to make. 
How many people would believe that if, for 
example, a convicted rapist appears before a 
court charged with yet another rapé, he can still 
be released out on bail, free to rapé again. It 
may not happen very often, but it should not 
happen at all. And in future, it will not. They 
must go straight to jail.

The Royal C om m ission  m ade severa l 
recommendations about juries. Some are very 
farreaching and we will need more time to 
consider them. Others should be brought in as 
soon as possible. We must make sure that we 
really are talking about twelve men and women, 
honest and true. At present there is nothing to 
stop people on bail serving on juries. Do we 
really want people sitting on the jury one week 
and in the doek the next? It is quite ridiculous. 
It cannot be justified and it has got to stop.
We need new powers too where the jury has 
been nobbled and justice perverted. Who would 
believe that even if someone nobbles a jury and 
gets off, he cannot be retried? It is nothing less 
than a gangster's charter. We will change the 
law so that retrials can take place.

When a criminal is convicted we must make 
sure that the courts have the powers they need 
to punish them. We have already given them 
extra powers to deal with drug trafficking, 
violent and sexual offences and bail bandits. 
But sometimes the courts do not make full use 
of the powers they have. You will have all 
heard examples in your own constituencies.

In 1988 we introduced a new law which made 
it possible for the Attorney General to refer 
lenient sentences to the Court of Appeal to see 
whether they should be increased. Labour 
opposed us and so did the Liberals. What a 
surprise. But ever since, soft sentences have 
been toughened up. Once again, we were right, 
and they were wrong. And even they admit it. 
I shall nowextend that power to refer sentences 
in all of the most serious sexual and violent 
offences, including, for the first time, indecent 
assault and cruelty to children. This may mean 
that more people will go to prison. I do not

nr .  4 2  - me i  1 9 9 4 55 L i b e r t é  E g a l i t é  F r a t e r n i t é



flinch from that. We shall no longer judge the 
success of our system of justice by a fall in our 
prison population.
O ur opponents say that there are too many 
people imprisoned. I agree. Too many people 
imprisoned in their own homes, afraid to go 
out in case they are attacked, or their homes are 
burgled. Those are the people I want to set free. 
Let us beclear that prison works. It ensures that 
we are protected from murderers, muggers 
and rapists - and it makes many who are 
tempted to commit crime think twice.
Today I make this announcement. We shall 
build six new prisons. They will be built and 
managed by the private sector. And I can teil 
you one thing - Butlins will not be bidding for 
the contract.
A rum our got out over the summer that I do not 
think prison should be a picnic. Well I will let 
you into a secret. I don't. That is why I am 
determined to ensure that conditions are decent, 
but austere. I am particularly appalled by the 
drug taking in our prisons. That is not something 
we can tolerate. It is possible to test prisoners 
for drug use. We have not been doing it up to 
now; we will be doing it in future.

I have been reviewing too the powers we need 
to deal with persistent young offenders. We are 
all sick and tired of reading about young 
hooligans who have endlessly stolen cars, 
burgled houses and terrorised communities. 
As things stand they can cock a snook at 
authority. Magistrates are powerless to deal 
with them. It is the time to untie their hands and 
give the public the protection they need. 
Sincelastmonth, 15 year old persistent offenders 
can be locked up in Young Offender Institutions. 
But only fora year. I shall doublé that maximum 
sentence.
We will also set up  separate secure centres for 
12 to 14 year olds, who, at the moment, cannot 
be locked up at all.
We m ust get on, pass the legislation, build 
these centres and take these thugs off the streets.

At the same time, I will be toughening up 
Community Sentences. I want them to be a 
proper punishment.
Yobs who break the law, should not be taken on
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holidays abroad - they should be clearing up 
their own communities at home. Let's get them 
picking up litter and scrubbing off graffiti.

As I talk to people up  and down the country, 
there is one part of our law in particular that 
makes their blood boil. I have not yet mentioned 
it. It is the so-called right to silence.
That is of course a complete misnomer. What is 
at stake is not the right to refuse to answer 
questions.
But if a suspect does remain silent should the 
prosecution and the judge or magistrate be 
allowed to comment on it? Should they have 
the right to take it into account in deciding guilt 
or innocence?
The so-called right to silence is ruthlessly 
exploited by terrorists. What fools they must 
think we are. It is time to call a halt to this 
charade.
The so-called right to silence will be abolished. 
The innocent have nothing to hide. And that is 
exactly the point the prosecution will be able to 
make in future.

In the last 30 years the balance in the Criminal 
Justice system has been tilted too far in favour 
of the criminal and against the protection of the 
public. The time has come to put that right.
I want to make sure that it is criminals that are 
frightened, not law abiding members of the 
public. And that is what the measures I have 
announced today are all about. There may be 
some criticism that I have announced them at 
this Conference. How little those critics 
understand  this Party! How little they 
understand this country! And how little they 
understand this Home Secretary.

The truth is that it is only this Party Conference 
that can give voice to these concerns. It is only 
this Party that can respond to them. It is only 
this Government that is capable of taking 
effective action to deal with them speedily, 
resolutely and with total commitment.

It is that commitment which I pledge to you 
today and every day that I serve as Home 
Secretary.
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INNERE SICHERHEIT UND 
EUROPAISCHE UNION

Vortrag von Bundesminister Kanther in St. Gallen
Der Bundesminister des Innern, Manfred Kanther, hielt anlaGlich des 
Sicherheitspolitischen Forums der Hochschule St. Gallen/Schweiz am 25. Januar 
1994 den folgenden Vortrag:

Innere Sicherheit ist eine grundlegende 
Voraussetzung für ein freiheitliches und 
frien d lich es  Z usam m enleben . Die 
Gewahrleistungder inneren Sicherheit ist somit 
eine entscheidende Voraussetzung für den 
Bestand der demokratischen Gesellschaft. 
Kriminalitat und Extremismus in all ihren 
Erscheinungsformen bedrohen die innere 
Sicherheit. Sie dürfen nicht als unabanderlicher 
Bestandteil unseres Alltags hingenommen 
werden, auch wenn es keine kriminalitatsfreie 
Gesellschaft je geben kann. Eine Gesellschaft, 
in der aber die Angst vor Straftaten das 
Lebensgefühl des einzelnen mitbestimmt, ist 
nicht wirklich frei. Wer sich nicht mehr traut, 
U-Bahn zu fahren oder seinen Hund auch nachts 
auszuführen, hat für sich ein Stück Freiheit 
verloren.

M it gu tem  G ru n d  b ean sp ru ch t d e r 
d em o k ra tisch e  S taat fü r sich das 
Gewaltmonopol. Aus diesem hoheitlichen 
Anspruch resultiert jedoch zugleich seine 
Pflicht, die Bürger vor den verschiedenen 
Formen der Kriminalitat zu schützen und 
Straftaten entschieden zu bekampfen - durch 
Vorbeugung, Aufklarung und Ahndung.

Die zuweilen vertretene Auffassung, Freiheit 
und  Sicherheit würden sich widersprechen, 
m ehr innere Sicherheit bedeute weniger 
B ürg erfre ih e it, ist A u sd ru ck  eines 
Staatsverstandnisses, das den Staat vor allem 
als eine Macht ansieht, die den einzelnen in 
seinen Freiheiten beschrankt, ihm fordernd 
gegenübersteht und bestenfallsals notwendiges 
Ü bel zu  betrach ten  ist. Es geht aber 
richtigerw eise nicht um  "Freiheit oder

Sicherheit" - es geht um beides!

Freiheit und Sicherheit sind nur in totalitaren 
Staaten Gegensatze. Im Rechtsstaat besteht 
dieser Gegensatz nicht. N ur wer in Sicherheit 
lebt, lebt auch in Freiheit. Innere Sicherheit ist 
daher nicht gleichzusetzen mit Polizei, mit 
Kontrollen, mit Ermittlungsinstrumenten, auch 
nicht mit Fahndungserfolgen.

Ein zivilisiertes freiheitliches Gemeinwesen 
bedarf immer zweier Komponenten: Eines 
Staates, der seine Bürger schützen kann. aber 
auch eines Staates, der in seine Macht begrenzt 
ist und diese Begrenzung bewuGt bejaht.

N otw endig , um  die R echtsordnung zu 
gewahrleisten, ist der kraftige, der starke Staat, 
mit einem Wort: Die wehrhafte Demokratie. 
S trafgesetze sind  letzlich  AusfluG der 
W erteo rd n u n g  des d em o k ra tisch en  
Techtssaates. Die wesentlichen Grundsatze für 
das usammenleben in einem demokratischen 
Staatswesen, allen voran der Schutz der 
Menschenwürde und das Recht auf Leben und 
körperliche U n verseh rthe it, gilt es zu 
verteidigen. Das genau meine ich, wenn ich 
von w ehrhafter Demokratie spreche, die 
entschieden und mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden  rechtsstaatlichen  M itteln die 
W ertordnung schützt.

II. Die B ürger fo rd ern  v e rs ta rk te  
A nstrengungen zur G ew ahrleistung der 
Inneren Sicherheit. Die Zeiten, in denen dies 
allein durch nationale MaGnahmen möglich 
w ar, s in d  vorbei. D as eu ro p a isch e  
Zusammenwachsen bringt auch in diesem
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Bereich neue Herausforderungen mit sich. Die 
wachsende Freizügigkeit innerhalb Europas in 
Verbindung mit dem totalen Umbruch in den 
osteuropaischen Staaten hat auch Straftatern 
neue Operationsraume eröffnet. So hat die - 
hau fig  in te rn a tio n a l o rg an is ie rte  
g ren zb ezo g en e  K rim in a lita t e rheb lich  
zugenom m en. Ich nenne hier n u r den 
Rauschgiftschmuggel, die internationale Kfz- 
V erschiebung, den  W affenhandel, den  
Frauenhandel, die Schleuserkriminalitat oder 
die tödliche Gefahr von Nuklear-Krminalitat.

Mit Inkrafttreten des Vertrages über die 
Europaische Union zum 1. November 1993 
beg in n t fü r d ie  M itg lied staa ten  d e r 
Europaischen Union auf dem Gebiet der 
Inneren Sicherheit eine neue Phase der 
Zusammenarbeit. Die bisherige informelle 
Kooperation unter der Bezeichnung "TREVI" 
w urde abgelöst durch den Rat der Innen- und 
Justizminister der Union. Dies hat nicht einfach 
nur eine Anderung der Gremienbezeichnung 
zur Folge, sondem  hat auch den Charakter der 
Kooperation verandert.

Bei der gemeinsamen Innen- und Rechtspolitik 
d e r G em einschaft handelt es sich um 
"A n g eleg en h eiten  von gem einsam en  
Interesse". Mit dieser Anderung wird die 
bisherige informelle Zusammenarbeit auf eine 
formelle Grundlage gestellt. Sie ist Teil des 
Weges zur Europaischen Union und dient dem 
Z iel, d ie  M itg lied staa ten  noch enger 
zusammenrücken zu lassen.

Es d a rf  ab er n ich t a lle ine  bei d e r 
Zusammenarbeit auf Regierungsebene im 
Rahmen der Europaischen Union bleiben. 
N otwendig ist auGerdem auch, daG die 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
es den  S tra fv erfo lg u n g sb eh ö rd en  d e r 
Mitgliedstaaten ermöglichen, noch enger als 
bisher zusammenzuarbeiten. Dabei gilt es noch 
so manches Hemmnis und nationale Vorbehalte 
abzubauen. Vor diesem Hintergrund begrüGt 
es die Bundesregierung, daG die Vorarbeiten 
für die E inrichtung einer Europaischen 
Polizeihörde (Europol) in jüngster Zeit einen 
wesentlichen Schritt vorangekommen sind.

Im gleichen Sinne wird derzeit intensiv daran 
gearbeitet zwischen den Staaten des Schengener 
Abkommens (alle EU-Mitgliedstaaten auGer 
D anem ark, G roG britannien, Irland) ein 
gem einsam es In fo rm ationssystem  (SIS) 
einzurichten. Dieses Inform ationssystem  
könnte auch ein Modell für die Errichtung eines 
Europaischen Informationssystems (EIS) auf 
der Ebene der Europaischen Union bilden.

III. Nach neuesten Schatzungen des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Verienten Nationen 
gibt es derzeit auf der Welt rund 18 Millionen 
Flüchtlinge. Das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz schatzt, daG es eine halbe Milliarde 
Menschen gibt, die derzeit bereit sind, ihre 
Heimat zu verlassen und in ein anderes Land 
zu gehen.

Flüchtlinge und W anderungsbewegungen hat 
es zwar zuallen Zeiten gegeben. Die aktuelle 
Flüchtlingsproblematik unterscheidet sich 
jedoch von allen früheren durch dieGesamtzahl 
derFlüchtlingeundihrgleichzeitiges Auftreten.

Nach Meinung der Bundesregierung kann 
Flüchtlingspolitik nicht allein als innere 
Angelegenheit eines Staates betrachtet werden, 
sonders ist als weltweite Aufgabe zu sehen. 
Lösungsansatze sind nicht nur im eigenen Land 
und in Zusammenarbeit mit benachbarten 
S taa ten , so n d ern  auch  in den  
Herkunftsregionen der Flüchtlinge zu suchen.

Das Leid von Millionen Menschen fordert die 
internationale Gemeinschaft heraus. Über 
diesen humanitaren Aspekt hinaus tangiert die 
Flüchtlingsfrage aber auch die Stabiliteit der 
Flucht- u nd  A ufnahm elander. Die den 
F luchtbew egungen zu g ru n d e  liegenden 
Ursachen bleiben in ihren Wirkungen nicht auf 
einzelne Lander und Regionen beschrankt, 
sondern entwickeln sich zu einem Risikofaktor 
für Stabilitat und Frieden in der Welt.

Wir müssen uns mit der Tatsache vertraut 
machen, daG die Demokratisierung Osteuropas 
auch zu mehr Mobilitat führt. Denn den 
M enschen, d ie  n u n m eh r frei von 
administrativen Z wangen sind und innerhalb
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offener Grenzen leben, geht es auch darum, 
wirtschaftliche Verbesserungen möglichst 
schnell zu erreichen.

Wir wollen die Reisefreiheit. Das ist eine alte 
Forderung aus dem langjahrigen KSZE-Prozefi. 
Wir müssen aber ebenso klar sehen, dafi 
Reisefreiheit nicht mit Niederlassungsfreiheit 
o d e r gar m it E in w an d eru n g sfre ih e it 
verwechselt werden darf.

IV. Der W anderungsdruck auf Europa ist ein 
gem einsam es Problem der europaischen 
Staaten. Nationale Antworten und Regelungen 
des F lüch tlingsprob lem s bedürfen  d er 
Erganzung und Harmonisierung im Rahmen 
der Europaischen Union.

B innengrenzen zu den  N achbarstaa ten  
aufheben. In einem Europa der offenen Grenzen 
können Saylbewerber oder illegal eingereiste 
Auslander sich faktisch ohne Kontrolle von 
einem  M itg lied staa t in d en  an d eren  
Mitgliedstaat begeben.

Ein weiterer H arm onisierungsdruck geht 
schliefilich  aus von dem  D ub liner 
Übereinkommen über die Zustandigkeit für 
die Prüfung eines Asylantrags. Das Dubliner 
Übereinkommen geht - wie die asylrechtlichen 
B estim m ungen  des Schengener 
D u rch fü h ru n g sü b e re in k o m m en  
s tillsch w eig en d  d av o n  aus, dafi d ie  
Vertragsstaaten eine Asylentscheidung eines 
anderen Vertragsstaates anerkennen.

Für eine harmonisierte Asylpolitik sprechen 
meines Erachtens mehrere Gründe: In den 
meisten Mitgliedstaaten war in den letzten 
Jah ren  ein d e u tlic h e r A nstieg  des 
Zuwanderungsdrucks zu verzeichenen. So ist 
vor allem die Bundesrepublik Deutschalnd 
aufgrund ihrer geographischen Lage und ihrer 
wirtschaftlichen Prosperitat Hauptzielland der 
Ost-West-Wanderung. Mehr als 70 Prozent aller 
nach Europa ström enden A sylbew erber 
kommen in die Bundesrepublik Deutschland.

Der Asylbewerberzugang in Deutschland ist 
auch nach der Anderung des Asylrechts zum 1. 
Juli 1993 weiterhin hoch: Nach 256.000 
Z ugangen im Jahre 1991 und 440.000 
Asylantragen im Jahre 1992 hatten im Jahre 
1993 ru n d  322.000 Personen um  Asyl 
nachgesucht. Allerdings ist mit Inkrafttreten 
der Neuregelung des Asylrechts eine sichtbare 
Entlastung in diesem Bereich eingetreten. Die 
Problematik liegt in der Schweiz ahnlich. 
D aneben s in d  in sb eso n d ere  d ie  
südeuropaischen Staaten einem zunehmenden 
Zu wanderungsdruck aus den Staaten des 
Maghreb und der Sahel-Zone ausgesetzt.

Sind die zunehm enden Flüchtlingsströme 
schon allein Grund genug für eine abges timmte 
Po litik  d e r  Z ie ls taa ten , so w ird  eine 
Harmonisierung um so dringender für die 
Staaten, die die Personenkontrollen an ihren

In der Ta t werden d ie Regelungen des Dubliner 
Übereinkommen, die unabhangig vom Willen 
des A sy lbew erbers  festlegen , w elcher 
Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags 
zustandig ist, in der Praxis nur dann wirksam 
umgesetzt werden, wenn die Vertragsstaaten 
nicht mehr gehalten sind, Folgeantrage des 
A sy lbew erbers  zu p rü fen . Eine volle 
gegenseitge A n erkennung  ab leh n en d er 
Entscheidungen setzt aber voraus, daG die 
V ers trag ss taa ten  sich  ü b er d ie  
A nerkennungskriterien und gemeinsamen 
Standards für Verfahrensgarantien, einig sind.

Die Bundesregierung strebt ein harmonisiertes 
Asylrecht in einer rechtsverbindlichen Form 
an, entweder durch Rechtsetzungsakte der 
Organe der Europaischen Union nach einer 
Vergemeinschafttung des Asylrechts oder 
durch völkerrechtliche Vertrage im Rahmen 
der Regierungszusammenarbeit. Ich mache 
aber in diesem  Z usam m enhang darauf 
aufmerksam, dafi zu grofier Optimismus 
u n an g eb rach t ist. Die M ehrheit der 
Mitgliedstaaten hat sich bisher gegen eine 
Vermeinschaftung und auch gegen eine 
völkervertragliche Regelung ausgesprochen.

Mittlerweile liegt ein Bericht der Kommission 
d e r Europaischen  Union vor, d er ein 
vo rsich tiges V otum  fü r d ie  
Vergemeinschaftung der Asylpolitik enthalt.
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Zwischen den Mitgliedstaaten wurde Einigkeit 
erzielt, datë es zum gegenwartigen Zeitpunkt - 
kurz nach Inkrafttreten des Maastrichter 
Vertrages - zu früh sei, die Frage der 
Vergemeinschaftung definitiv zu entscheiden. 
Bis spatestens Ende 1995 soll erneut geprüft 
werden, ob die Asylpolitik in die Kompetenz 
der Europaischen Union überführt wird.

Darüber hinaus strebt dieBundesregierung eine 
h a rm o n is ie rte  A n w en d u n g  des 
F lüch tlin g sb eg riffs  d e r  G enfer 
F lüchtlingskonvention  und  gem einsam e 
Mindestgarantien für das Asylverfahren an.

V. Die asy lrech tlich en  un d  
asylfahrensrechtlichen Regelungen können 
keinen Erfolg bringen, wenn nicht auch die 
tatsachliche A ufen tha ltsbeend igung  bei 
ausreisepflichtigen Auslandem funktioniert.

Die Probleme liegen vor allem im praktischen 
Verwaltungsvollzug und im wesentlichen auch 
darin, dafi die Aufenthaltsbeendigung immer 
die Mitwirkung eines anderen Staa tes erfordert. 
Die Ausreisepflicht eines Auslanders kann nur 
dadurch erfüllt und sein Aufenthalt im 
Bundesgebiet nur dadurch beendet werden, 
datë er in einen andere Staat ausreist. Dies setzt 
voraus, dafi der andere Staat ihn einreisen lafit. 
Generell fordem  alle Staaten für die Einreise 
au sre ich en d e  G re n zü b e rtr ittsp ap ie re , 
in sb eso n d e re  auch  bei eigenen 
Staatsangehörigen einen gültigen Pafi. Hier liegt 
d e r G ru n d  w arum  A u slan d e r d u rch  
Vorenthaltung oder Vernichtung ihres Passes 
ihre A u fen tha ltsbeend igung  w esentlich 
verzögern, im Einzelfall sogar völlig vereiteln 
können.

Um diesen Problemen wirksamer als bisher zu 
begegnen , s tre b t d ie  B un d esrep u b lik  
D eu tsch lan d  an , m it den  
Hauptherkunftlandern von Asylbewerbern 
Rückübemahmeabkommen zu schliefien, die 
es erlauben, die Staatsangehörigen der anderen 
Staaten auch ohne gültige Papiere dorthin 
zurückzubringen.

Ein solches Abkommen ist mit Rumanien im

S ep tem ber 1992 v e re in b a rt w orden . 
V erhandlungen m it Bulgarien über ein 
entsprechendes Abkommen laufen bereits seit 
über einem Jahr. Abkommen mit weiteren 
Staaten, z.B. mit Vietnam, Rufiland, der Ukraine 
und schwarz-afrikanischen Staaten, sind in 
Aussicht genommen.

Die Bundesregierung verfolgt aufierdem das 
Ziel, vor allem auch mit unseren unmittelbaren 
Nachbarstaaten Rückübemahmeabkommen 
abzuschliefien, die nicht nur die Rückführung 
der eigenen Staatsangehörigen, sondersn auch 
die von Drittstaatangehörigen regeln.

Ein multilaterales Abkommen besteht bereits 
seit dem  29. M arz 1991 zwischen den 
Schengener Vertragsstaaten und Polen. Es 
enthalt das Prinzip, dafi jeder Verstragsstaat 
die Vernatwortung für diejenigen Auslander 
tragt und sie wieder zurück zu übernehmen 
hat, die in den Nachbarstaat weitergereist sind, 
ob wohl sie die Voraussetzungen für die Einreise 
und den Aufenthalt nicht erfüllen.

Mit der Tschechischen Republik sind die 
Verhandlungen über ein bila terales Abkommen 
im Vorgriff auf eine multilaterale Lösung nach 
dem Schengen/Polen-Modell bereits in eine 
sehr konkrete Phase getreten. In diesem 
A bkom m en soll zu sa tz lich  auch  d ie  
D urchbefö rderung  von D rittau slan d ern  
geregelt werden, die in ihre Herkunftslander 
zurückgeführt werden sollen.

Mit der Schweiz ist ein entsprechendes 
Rückübemahmeabkommen bereits am 20. 
Dezember 1993 unterzeichnet worden, das das 
seit 1954 geltende bilaterale Schubabkommen, 
das sich als inhaltlich unzureichend und nicht 
mehr praxisgerecht erwiesen hat, ersetzt.

Mit Österreich, mit dem  ebenfalls ein inhaltlich 
unzureichendes Abkommen aus dem Jahr 1961 
besteht, ist Deutschland seit langerem bemüht, 
Verhandlungen über den Abschlufi eines neuen 
Rückübemahmeabkommen in Anlehnung an 
das Schengen/Polen-Modell aufzunehmen. 
Österreich verhalt sich insoweit abwartend, 
scheint aber auch im Anschlufi an die Ergebnisse
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der Budapester Konferenz vom Februar 1993 
lediglich bereit zu sein, einem multilateralen 
Rückübemahmeabkommen unter Beteiligung 
se in e r sü d - u n d  sü d o steu ro p a isch en  
Nachbarstaaten zuzustimmen. Diese Frage 
wird sicher auch bei den Verhandlungen über 
einen EU-Beitritt weiterer Lander von uns 
nachhaltig gestellt werden.

Auch die Ein wanderungsminister der EU haben 
Grundzüge für ein Rückübemahmeabkommen 
bezü g lich  d e r e igenen  u n d  d e r 
D rittss taa tsan g eh ö rig en  era rbeite t. Die 
Arbeiten orientieren sich an den Prinzipien, die 
im m u ltila te ra le n  S ch en g en /P o len - 
Rückübemahmeabkommen niedergelegt sind.

VI . Ein weiteres bedrückendes Problem ist die 
wachsende Zahl von Bürgerkriegsflüchtlingen 
in Europa. Die Bundesregierung ist tief betroffen 
von der Entwicklung im früheren Jugoslawien, 
insbesondere in Bosnien-Herzegowina, und 
setzt sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
diplomatischen Mitteln für eine umgehende 
B eend igung  d e r k riegerischen  
Auseinandersetzungen ein.

Entsprechend dem  auch vom UNHCR 
vertretenen internationalen Grundsatz, dafi 
Flüchlingen in erster Linie vor Ortgeholfen 
w erden  so llte , k o nzen trieren  sich die 
B em ühungen d e r B undesregierung auf 
umfassende humanitare Hilfe in Kroatien, 
Slowenien und Bosnien-Herzegowina. Nur so 
kann die Entwurzelung und Vertreibung 
ganzer Bevölkerungsteile vermieden und 
können bessere Voraussetzungen für eine 
spatere Rückkehr in die Heimatorte geschaffen 
werden.

Seit B eginn d e r k riegerischen  
A u se in an d e rse tzu n g en  hat d ie  
Bundesregierung einschliefilich des deutschen 
Anteils an der EG-Hilfe weit mehr als 500 
Millionen DM bereitgestellt, damit die Opfer 
des Bürgerkrieges mit Lebensmitteln, Kleidung 
und Notunterkünften versorgt werden können. 
Die Bundesrepublik Deutschland steht damit 
an der Sptze aller Gebemationen.

Darüber hinaus hat die Bundesrepublik 
Deutschalnd aber auch betrachtliche Leistungen 
bei der vorübergehenden Aufnahme von 
Bürgerkriegsflüchtlingen erbracht.

Seit Beginn der Auseinandersetzungen sind 
mehr als 370.000 Personen aus dem ehemaligen 
Jugoslaw ien  in d e r  B u n d esrep u b lik  
D eu tsch lan d  au fg en o m m en  w orden . 
Deutschland liegt damit weltweit mit grofiem 
Abstand an der Spitze. Es hat weit mehr 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemalige 
Jugoslawien aufgenommen als alle anderen 
Staaten der Europaischen Union zusammen.

Aus diesem Grunde ist es unabweisbar, dafi 
wir innerhalb der Europaischen Union zu einer 
gerechten Lastenverteilung kommen. Um dies 
zu erreichen, ist die Bundesregierung immer 
wieder initiativ geworden, insbesondere im 
R ahm en d e r A rbe iten  d e r EG- 
Einwanderungsminister.

Sie hat sich mit ihrer Forderung nach einem 
Q uotensystem  fü r d ie  A ufnahm e und  
Verteilung von Flüchtlingen bisher nicht 
d u rc h se tz e n  können . A uch V ersuche, 
zumindest Kriterien festzulegen, nach denen 
insbesondere in aktuellen N otsituationen 
A ufnahm equoten ohne Zeit-Verzögerung 
festgelegt werden können, sind nicht gelungen. 
Unsere Bemühungen gehen jedoch weiter.

Bei der Tagung des Rates der Innen- und 
Justizminister der Europaischen Union am 29. /  

0. November 1993 habe ich erreicht, dafi die 
frage der gerechten Lastenverteilung in das 
A rb e itsp ro g ram m  fü r d as  Jah r 1994 
aufgenommen wird.

VII. Mit dem Abbau der Kontrollen an den 
gem einsem en G renzen der Staaten der 
Gemeinschaft ist ein Binnenraum entstanden, 
in dem jedermann sich frei und unkontrolliert 
bewegen kann. Da hierdurch die Filterfunktion 
d er B innengrenzen entfallt, gilt es zu 
verhindem, dafi Drittauslandem Schlupflöcher 
an einer der Aufiengrenzen dazu nutzen, auf 
einfachem Wege in das Vertragsgebiet zu 
gelangen, um  sodann unkontrolliert in einen
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anderen Staat weiterzureisen. Di eser Staat hatte 
keine M öglichkeit m ehr, sich  d u rch  
grenzpolizeiliche Mafinahmen gegen diese 
Form der illegalen Zuw anderung zu wehren.

Jeder e inzelne M itg liedstaa t ist d ah er 
angewiesen, daG die Partnerlande ihre jeweilige 
AuGengrenze konsequent und unter Einhaltung 
des vereinbarten hohen Sicherheitsniveaus 
überwachen. Oder andersherum  gesagt: Bei 
der Durchführung der AuGengrenzkontrollen 
hat künftig jeder Staat zugleich die Interessen 
der anderen Partner mit wahrzunehmen. Die 
Europaische Union wird somit auch zu einer 
Sicherhei tsgemeinschaft.

Das ist besonders wichtig angesichts der 
zunehm enden  krim inellen  Energie der 
Schlepperbanden, die jederzeit und kurzfristig 
neue Schleusungswege erkunden, um die 
grenzpolizeilichen Mafinahmen zu unterlaufen. 
Internationale Schlepperbanden sind es, die 
die Zuwanderung über die AuGengrenzen in 
Gang halten und steuem. Ihre Aktivitaten 
nehmen weiter zu: in den ersten zehn Monaten 
des Jahres 1993 wurden mit 2212 Schleusern 
annahernd dreimal so viele Tatverdachtige 
erm ittelt wie im Vergleichszeitraum des 
V orjahres. D abei ist auG erorden tlich  
bemerkenswert, daG nur 83 Personen die 
deutsche Staatsangehörigkeit besaGen, also 
weniger als 4 Prozent.

Schleuser sind gewissenlose Verbrecher, die 
andere Menschen aus blankem Gewinnstreben 
in bittere Not treiben. Denn Auslander, die die 
Dienste von Schlepperorganisationen in 
Anspruch nehmen, liefem sich diesen ganzlich 
aus. D er Schleuserlohn w ird von den 
Organisationen brutal eingetrieben. Er kann in 
der Regel von den Opfern nicht unmittelbar 
entrichtet werden, so daG diese dauerhaft in 
finanzielle Abhangigkeit von den Schleusern 
geraten.
Das V orgehen  d e r S ch lepperringe  ist 
absolutprofessionell. An der O stgrenze 
Deutschlands stellt der Bundesgrenzschutz eine 
m assive  G eg en au fk la ru n g  d u rch  
Schleuserbanden fest, die mit modernster Funk- 
und  N achtsichttechnik ausgestattet sind.

Zivilfahnder des Bundesgrenzschutzes werden 
gegenobserviert, der Polizeifunk abgehört. 
Sobald polizeiliche MaGnahmen erkannt 
werden, verandem  die Schlepper ihre Taktik 
und die Reisewege. Notwenig ist auch hier die 
internationale Zusammenarbeit.

Mit der auf deutsche Initiative zustande 
gekommenen Berliner Ministerkonferenz zur 
Bekampfung illegaler Einreisen vom Oktober 
1991, die im Februar 1993 in Budapest ihre 
inhaltliche Fortsetzung fand, ist es gelungen, 
alle wichtigen H erkunfts-, Transit- und 
ZielstaatenderinGesamteuropastattfindenden 
W anderungsbewegungen auf ein gemeinsames 
K onzep t gegen  d ie  in te rn a tio n a le  
S ch leu se rk rim in a lita t fe s tzu legen . Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf den Bemühungen 
um eine enge polizeiliche Zusammenarbeit, 
beispielweise durch den Austausch von 
Informationen über Schleuserwege und die 
Entsendung von Verbindungsbeamten.

Ein wichtiges Instrument zur Steuerung von 
Reisebewegungen ist die Sichtvermerkspflicht 
für bestimmte Staaten. Angehörige solcher 
Staaten werden beim Fehlen eines Visums an 
der Grenze zurückgewiesen. Die Schengener 
Staaten haben hier eine gemeinsame Politik 
vereinbart und eine falschungssichere Visums- 
Plakette entwickel t, die es den Schleuserbanden 
nachhaltig erschweren wird, mittels gefalschter 
Dokumente Auslander in das Vertragsgebiet 
d e r S chengener S taa ten g em ein sch aft 
einzuschleusen.

Ein Anreiz nach Deutschland schleusen zu 
lassen, ergibt sich haufig auch aus der 
Perspektive, hier vonder Schlepperorganisation 
einen Arbeitsplatz vermittelt zu bekommen. 
Die volkswirtschaftlichen Schaden aus der 
illegalen Arbeitnehmerüberlassung werden auf 
bis zu 250 Milliarden DM geschatzt. Haufige 
Ü b erp rü fu n g en , d ie  E in fü h ru n g  eines 
Sozialversicherungsausw eises und  harte  
Strafen für die Arbeitgeber führen zu einer 
Verunsicherung der kriminellen Szene. Die 
B u n d esreg ie rung  w ird  d iese  S trateg ie  
fortsetzen.
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Erfolgreich wird das Vorgehen gegen das 
Schlepperun wesen letzten Endes nur sein, wenn 
die potentiellen illegalen Zuwanderer nicht 
mehr bereit sind, die hohen Schleuserlöhne zu 
bezahlen, weil sie eine krasse "Fehlinvestition" 
s ind . D eshalb  haben  w ir auch  d ie  
Sozialhilfeleistungen zum 1. November 1993 
für Asylbewerber deutlich herabgesetzt.

VIII. So seh r w ir F reizüg igkeit un d  
wirtschaftlichen Austausch innerhalb der EU 
und mit den Staaten Osteuropas begrüfien, so 
müssen wir doch dafür sorgen, dafi dies nicht 
zu Lasten der Sicherheit unserer Bürger 
geschieht. Ein wesentliches Mittel hierzu ist die 
Schaffung einer europaischen Polizeibehörde, 
d ie  M afinahm en zu r Bekam pfung der 
Rauschgiftkriminalitat und der Organisierten 
Kriminalitat über das Gebiet einzelner Staaten 
hinaus ergreifen kann.

Der Europaische Rat hat auf seiner Tagung im 
Dezember 1991 in Maastricht der Schaffung 
einer europaischen krim inalpolizeilichen 
Zentralstelle (Europol) zugestimmt. Europol 
w ird  d an ach  au f d e r Basis 
in te rg o u v ern em en ta le r Z usam m enarbeit 
errichtet. Der Vertrag über die Europaische 
Union erklart die Schaffung von Europol als 
Instrument des Informationaustausches zur 
"Angelegenheit von gemeinsamem Interesse". 
Europol soll in seiner ersten Stufe als 
R ela issta tion  für d en  A ustausch  von 
R auschgiftkrim inalitat und O rganisierter 
K rim inalita t in noch zu d e fin ie rd en  
Deliktsfeldern dienen.

Die Mitgliedstaaten sind sich darin einig, dafi 
fürdieErrichtungunddieTatigkeit von Europol 
eine ratifizierungsbedürftige Konvention als 
Rechtsgrundlage erforderlich ist. Die in diesem 
Rahmen zu regelnden Fragen umfassen:

- eine Definition der Ziele von Europol als von 
den Mitgliedstaaten einzurichtende, 
gemeinsame Einheit zur 
Informationssammlung, -auswertung und- 
übermittlung,
- eine Definition der Aufgaben, die Europol 
hierbei im einzelnen erfüllen soll,

- eine prazise Regelung der Zusammenarbeit 
zwischen Europol und den jeweiligen 
nationalen Zentralstellen. Hierbei stellen sich 
insbesondere Fragen des Datenschutzes, auf 
dessen Regelung Deutschland besonders achten 
wird,
- eine Regelung der Haftung und der 
gerichtlichen Kontrolle von Handlungen von 
Europol,
- zahlreiche institutionelle Regelungen, die im 
Zusammenhang mit einer gemeinsamen 
Behördealler Mitgliedstaaten getroffen werden 
müssen. Diese Behörde soll zwar rechtlich 
eigenstandig und mit eigener Personal- und 
Finanzhoheit ausgestattet sein, gleichwohl aber 
unter der Verantwortung der Mitgliedstaaten 
stehen.

Der Beratungen über die Ausgestltung dieses 
Übereinkommens zur Errichtung von Europol 
haben im Juni 1993 begonnen. Bereits die ersten 
Verhandlungsrunden haben gezeigt, dafi die 
Errichtung von Europol die Mitgliedstaaten 
vor eine besondere Herausforderung stellt. Die 
jeweiligen nationalen Regelungen des Polizei- 
und O rdnungsrechts wie auch die der 
DatenübermittlungunddesDatenschutzessind 
sehr heterogen, und es werden noch zahlreiche 
Verhandlungsrunden stattfinden müssen, bis 
eine Einigung auf gröfitmögliche Wirksamkeit 
von Europol unter - und dies möchte ich 
ausdrücklich betonen - gleichzeitiger Garantie 
eines wirksamen Schutzes der persönlichen 
Daten erzielt sein wird.

D er E u ropaische  Rat h a t au f se in e r 
Sondertagung am 29. Oktober 1993 in Brüssel 
dazu aufgefordert, die Arbeiten an dem 
Übereinkommen zur Einrichtung von Europol 
bis Oktober 1994 abzuschliefien. Dieses Datum 
fallt in den  Z e itrau m  d e r deu tsch en  
Prasidentschaft, und ich kann Ihnen versichern, 
dafi die Bundesregierung alles daransetzen 
wird, dieses vorgegebene Ziel zu erreichen.

Zwischenzeitlich hat eine vorlaufige "Europol- 
Drogeneinheit" ihre Arbeit zum Jahreswechsel 
1993/94 in Den Haag, dem  zukünftigen 
Standort von Europol, aufgenommen.
IX. 1992 wurden in Deutschland fast 6,3
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M illionen S trafta ten  reg istrie rt. D ieser 
Kriminalitatsantieg spiegelt sich auch bei den 
Kfz-Diebstahlen wieder. W ahrend 1988 rund 
48.000 Fahrzeuge als gestohlen gemeldet 
wurden, waren es 1991 schon rund 87.000 und 
1992 sogar 130.000 gestohlene Kfz. 1992 betrug 
der aus den Totaldiebstahlen resultierende 
Schaden ca. 1,3 Milliarden DM. Ein Schaden, 
den  a lle  A u to fah re r d u rch  e rh ö h te  
Versicherungsbeitrage zu spüren bekommen.

Dieser Entwicklung ist auf allen Ebenen mit 
w irk sam en  M aG nahm en en tsch lossen  
entgegenzutreten. Es geht nicht an, daG die 
Technik zur Verfügung steht, um auf den Mond 
zu fliegen, es aber unterlassen wird, die 
Kraftfahrzeuge wirksam gegen Diebstahl zu 
s ichern . Die A u to in d u s tr ie , d ie  
Versicherungswirtschaft, alle Beteiligten sind 
aufgerufen, gemeinsam die erforderlichen 
MaGnahmen zu ergreifen.

Die techn ischen  M öglichkeiten  zu r 
Verbesserung von Sicherungssystemen in 
unseren Autos liegen vor, vom verstarkten 
LenkradschloG  bis zu r e lek tron ischen  
Wegfahrsperre. Die Industrie ist nunmehr 
aufgerufen, diese Sicherheit auch anzubieten. 
Ein wichtiger Schritt nach vorn ist hierbei die 
Zusa ge der Automobilindustrie in Deutschland, 
spatestens bis Ende 1994 die elektronische 
W egfahrsperre serienmaGig in Neuwagen 
einzubauen. Notwenig sind darüber hinaus 
p re is lich  a ttra k tiv e  A ngebote  fü r die 
Nachrüstung zumindest der höherwertigen 
Gebrauchtfahrzeuge.

Z u sa tz lich  m üssen  d ie  b esteh en d en  
gesetzlichen Regelungen dem heutigen Stand 
der Technik angepaGt werden. Nationale 
Regelungen müssen jedoch mit dem EG-Recht 
in Einklang gebracht werden.

Deutschland wird daher mit Nachdruck in 
Brüssel auf einen möglichtst hohen Standard 
der geplanten Novellierung des geitenden EG- 
R echts h in w irk en , d am it m oderne  
Sicherheitstechnik europaweit in die Autos 
eingebaut wird. N ur wenn alle gemeinsam in 
Europa gegen den internationalen Autoklau

I i g h e  i d

vorgehen, wird dem Kfz-Diebstahl Einhalt 
geboten werden können.

Der Fahndungsdruck darf nicht an der Grenze 
aufhören, sondem  muG überall spürbar sein. 
So konnten bereits zahlreiche bilaterale 
Abkommen mit osteuropaischen Staaten über 
d ie  B ekam pfung  d e r  O rg an is ie rten  
K rim in a lita t, entschlieG lich  d e r  Kfz- 
Verschiebung geschlossen w erden, unter 
anderem mit Polen, der Tschechischen Republik 
und Ungam. Mit den GUS-Staaten werden 
en tsp rech en d e  A bkom m en an g estreb t. 
Besondere Bedeutung im Kampf gegen die Kfz- 
Kriminalitat wird einem Abkommen mit Polen 
über die Verbesserung der Zusammenarbeit 
der Polizei in den Grenzregionen und der 
Grenzpolizei zukommen.

X. Durch den Vertrag von Maastricht sind 
e rs tm als  R egelungen  zu r Innen- un d  
Justizpolitikder Mitgliedstaaten in das primare 
Gemeinschaftsrechtaufgenommen worden. Sie 
bilden das, was ich den "3 Pfeiler von Maastrict" 
nenne. Dieser ist integraler Bestandteil der 
Europaischen Union. Er ist das Fundament für 
die Weiterentwicklung einer europaischen 
Innen- und Justizpolitik.

Die Bürgerinnen und Bürger in Europa 
e rw arten  ang esich ts  d e r v ie lfa ltigen  
grenzüberschreitenden H erausforderungen 
zurecht auch von der Gemeinschaft, daG die 
den drangenden Problemen der inneren 
Sicherheit, der Bekampfung der organisierten 
Kriminalitatunddes Rauschgifthandels- sowie 
der Z u w an d eru n g  von M enschen aus 
Drittlandern schnell und wirksam begegnet.

Die Europaische Union stellt sich dieser 
Herausforderung entschlossen, denn es gilt 
auch hier: Europa ist für den Bürger da und 
nicht umgekehrt.
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De geschiedenis van een liberale 
jongeren organisatie

de geschiedenis van de JOVD 
1949 -  1994

door E.H.M. Janssen

een volledige beschrijving van 45 jaar historie van de 
JOVD, in een prachtig boek neergelegd met veel foto’s

en afbeeldingen

een boek dat in geen enkele liberale boekenkast mag 
ontbreken. Er is nog een aantal exemplaren voorradig.

Het boek kan besteld worden door overmaking van

fl. 40,00

(excl. fl. 10,00 porto-kosten)
op bankrekening 31.60.24.023 (Rabobank Leens), JOVD propaganda-reke- 
ning o.v.v. 'Boek JOVD'.
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Redactioneel
* - E ~ T

De slogan van LEF is Voorsprong door kennis. Dit nummer gaat over kennis; het onderwijs in Nederland. Hoe 
is het gesteld met de kwaliteit van het onderwijs? Sluit het onderwijs voldoende aan op het bedrijfsleven? Hoe 
dient het onderwijs bestuurlijk ingericht te worden? Schrijvers van diverse politieke signatuur en met diverse 
achtergronden geven in dit nummer op deze en andere vragen een antwoord.

Hans Slavenburg geeft een progressief-liberale visie op onderwijs; hij pleit voor drastische vernieuwing van het 
systeem waarbij meer vrijheid van de onderwijsconsument en de onderwijsinstelling centraal staat. Wim van 
Gelder, üd van de Partij van Arbeid Tweede Kamer fractie, gaat in op de nieuwe verhoudingen tussen 
onderwijsinstellingen en overheid

Henri Kalalo geeft een christendemocratische visie op onderwijs. Marga Remmers, lid van de 
onderwijscommissie van de Jonge Democraten geeft in een helder artikel een uiteenzetting over de aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt en geeft oplossingen voor de problemen die op dit gebied bestaan. Een 
onderwerp waaraan ook Kalalo ruime aandacht besteed.

Naast bijdragen uit de politiek bevat deze LEF-uitgave uiteraard ook artikelen van mensen uit de praktijk. De 
heer Studulski stelt kennis in zijn artikel centraal. Kennis is vergankelijk en wat gekend moet worden verandert 
snel, maar speelt het onderwijs hier voldoende op in? Mevrouw Kroes gaat in haar artikel in op het verband 
tussen economie en onderwijs.
Gabe van der Zee van de Progressieve Studentenfractie beschrijft de gevolgen van de bezuinigingen en geeft 
zijn visie op de kwaliteit van het universitair onderwijs.
Professor de Klerk, Rector Magnificus van de Katholieke Universiteit Brabant gaat in zijn artikel in op de plus- 
en minpunten van het paars regeerakkoord m.b.t. het universitair onderwijs. De heer van Eijkem als directeur 
van de VSNU schetst in zijn bijdrage hoe de universiteit van morgen er idealiter uit zou moeten zien.

De heer Hoefnagel van de onderwijsraad, maakt in zijn artikel een aantal opmerkingen over het begrip kwaliteit 
van het onderwijs, de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwaliteitsbevorderende instrumenten. Ook geeft 
hij enkele voorbeelden van kwaliteitsverbetering vanuit verschillende sectoren van het onderwijs.

Een zeer opvallend artikel is de bijdrage van Saskia Nuyten, voorzitter van het ISO, die haar artikel wijdt aan 
de voorwaarden voor invoering van een prestatiegericht model van studiefinanciering en de kwaliteit van het 
Hoger Onderwijs, waarbij de relatie tussen instelling, student en overheid centraal staat.

Deze LEF-uitgave bevat ook een interview met de nieuwe JOVD-voorzitter Arjan Toor die zijn visie geeft op 
liberalisme, de vorming van een liberale partij, misdaadbestrijding en de cultuur van de JOVD.

De JOVD heeft niet alleen een nieuwe voorzitter maar ook een nieuw pand. Zoals sommigen van U weten is de 
JOVD verhuist van Amsterdam naar de Herengracht 38A in 's-Gravenhage. Gelieve hiermee in uw 
correspondentie met de redactie rekening te houden.

In dit redactioneel is een woord van dank op zijn plaats. Frank van Dalen heeft na vier-en-een-half jaar hard 
werk aan dit blad, zijn functie van hoofdredacteur neergelegd. Hij heeft dit blad geprofessionaliseerd en heeft 
vele vernieuwende en veel gelezen uitgaven op zijn naam staan. De redactie dankt hem hiervoor.

Zoals reeds is gezegd neemt U met LEF voorsprong door kennis. De redactie hoopt dat dit nummer een bijdrage 
levert aan de politieke discussie over hoe Nederland een voorsprong door kennis weet te bereiken middels haar 
onderwijs.

Cedric P. Stalpers
hoofdredacteur Liberté Egalité Fraternité *
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De zure en sombere kleur paars
e e n  p e r s o o n l i j k e  r e a c t i e  o p  h e t  r e g e e r a k k o o r d

Prof. Dr. L.F.W. de Klerk

Het academisch jaar 1994/95 is onrustig begonnen.
De kabinetsformatie was net afgerond en het 
regeerakkoord was inmiddels verschenen waarin de 
voornemens van het nieuwe kabinet waren 
vastgelegd. Voor het onderwijs was de kleur van het 
nieuwe kabinet "shocking purple".
Al geruime tijd is er een proces gaande waarbij 
universiteiten grotere vrijheid trachtten te verkrijgen. 
Een voorwaarde hiervoor was dat de universiteiten 
moeten kunnen aantonen dat hun opleidingen aan 
hoge kwaliteitseisen voldoen. Hiertoe is een stelsel 
van visitaties in het leven geroepen waarbij is bepaald 
dat de uitslag van de visitaties publiek zijn. Iedereen 
kan zo de zwakke en sterke plekken van een 
universiteit zien. De bedoeling is uiteraard dat de 
zwakke plekken worden weggewerkt. Dit gebeurt in 
overleg met de inspectie, een figuur die in het 
onderwijs al lang bestaat, maar nog niet zo lang 
geleden ook in het wetenschappelijk onderwijs werd 
geïntroduceerd.
Op zich is het natuurlijk een goede zaak dat de 
kwaliteit van de universitaire opleidingen regelmatig 
tegen het licht worden gehouden. De overheid 
verschaft geld aan de universiteiten om goed 
onderwijs mogelijk te maken. Zij wordt op deze 
bekostigingsverantwoordelijkheid door de 
samenleving aangesproken. De universiteiten krijgen 
het geld als één bedrag (lump sum) en hebben een 
zekere bestedingsvrijheid, zodat ook zij 
verantwoordelijkheid dragen voor onderzoek en 
onderwijs. De inspectie ziet erop toe dat de 
deugdelijkheidseisen die aan onderzoek en onderwijs 
worden gesteld, inderdaad worden nageleefd.
Hierover wordt gerapporteerd aan het parlement.
Door de toename van het aantal studenten zijn de 
kosten voor de overheid enorm gestegen. Het geld dat 
de overheid ter beschikking stelt wordt uiteraard 
bepaald door de economische ontwikkelingen en door 
de wijze waarop de overheid daarop inspeelt. De 
overheid heeft zich al geruime tijd gedwongen gevoeld 
een aantal pittige bezuinigingsmaatregelen te nemen. 
Zo hebben we in het verleden twee forse 
bezuinigingsoperaties gekend, waarbij 
studierichtingen en zelfs faculteiten werden 
opgeheven. Ook aan de studiefinanciering is en wordt

nog steeds gesleuteld. Aanvankelijk werd de duur dat 
men recht had op studiefinanciering met een jaar 
verkort van zes naar vijf jaar. Later werd een 
combinatie van lening en beurs bedacht.
Nu wil men de verhouding tussen beide koppelen aan 
studieprestaties en de duur van de studiefinanciering 
gelijkstellen aan de cursusduur, die bovendien ook 
nog eens korter zou moeten worden (waardoor we de 
kortste cursusduur van het Europese continent zullen 
kennen). Een neveneffect van de maatregelen is dat 
ook stapelen niet langer onder het regime van de 
studiefinanciering valt. Hierdoor zal de instroom 
(waarvan de lump sum grotendeels afhankelijk is) 
verder teruglopen. Door afwenteling van de begro- 
tingssproblemen op de studenten moet worden 
gevreesd dat vele duizenden studenten niet meer 
zullen gaan studeren.

De vrijheid die de universiteiten hebben nagestreefd 
wordt duur betaald. De overheid heeft ook de 
autonomie gestalte gegeven via afwenteling van 
risico's. Zo zijn de instellingen eigenaar van de 
gebouwen geworden en dragen zij alle lasten 
(onderhoud en vernieuwing) die daaraan zijn 
verbonden. Ook moeten de universiteiten 
tegenwoordig zelf voor de wachtgelden opdraaien. 
Een groep mensen die hiermee in de praktijk 
betrekkelijk veel heeft te maken zijn de assistenten in 
opleiding (aio's). Zij hebben veelal een contract voor 
vier jaar, waarbinnen zij (onderwijs)werkzaamheden 
moeten verrichten, een opleiding moeten volgen, 
onderzoek moeten doen en een proefschrift moeten 
schrijven. Een deel van deze groep zal als gevolg van 
de ongunstige vooruitzichten op de arbeidsmarkt al 
vroeg gaan solliciteren (met alle onrust van dien en 
het risico van vroegtijdig uittreden) en de overige 
aio's zullen eerst het proefschrift afmaken en 
zodoende het risico lopen dat zij gedurende enige tijd 
wachtgelduitkering ontvangen. Uitgerekend kan 
worden hoeveel wachtgeld jaarlijks aan aio’s wordt 
uitgekeerd. Dit bedrag zou dus moeten worden 
gereserveerd met als gevolg dat minder aio's kunnen 
worden aangesteld, hetgeen een negatieve invloed 
heeft op de wetenschappelijke output van de 
instelling.
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Dit is niet de enige bedreiging voor het universitair 
onderzoek. Analyse van het regeerakkoord leert dat er 
ook forse bezuinigingen zullen plaatsvinden bij 
andere departementen die grote invloed hebben op het 
wetenschapsbeleid. Hierbij kan worden gedacht aan 
bezuinigingen op het gebied van milieuondeizoek bij 
VROM en technologieonderzoek bij Economische 
Zaken en voorts aan onderzoek op het gebied van 
Landbouw, Defensie en Verkeer en Waterstaat. 
Bovendien zullen ook onderzoekinstituten zoals NWO 
moeten bezuinigen. Al met al betekenen al deze 
bezuinigingen dat ook het universitair onderzoek 
getroffen zal worden en in het bijzonder het 
gesubsidieerd en het contract-onderzoek.

Tijdens de kabinetsformatie is de term 
stelselherziening gevallen. Gedacht wordt aan een 
driedeling van de universitaire opleiding in: een 
basisopleiding, een master opleiding (eindigend met 
een doctoraal examen) en een doctoraatsopleiding. De 
basisopleiding wordt gezien als een driejarige 
opleiding. Studenten die deze opleiding volgen zouden 
voor studiefinanciering in aanmerking komen. De 
duur van de master-opleiding zou variabel zijn, maar 
over de bekostiging daarvan wordt niets gezegd. 
Aangezien in het regeerakkoord met geen woord is 
gerept over een onderwijskundige visie, integraal 
beleid, internationaal perspectief, relatie met de 
arbeidsmarkt, missie, taak of doelstelling van de 
"nieuwe universiteit", etcetera, kan het niet anders 
zijn dan dat er sprake is van een domme 
bezuinigingsmaatregel; dom omdat het een eenzijdige 
maatregel is die voorbijgaat aan het feit dat de 
universiteit het middel bij uitstek is om een nationale 
doelstelling te realiseren, namelijk het verwerven van 
een hoogwaardige kennis-infrastructuur, tot 
uitdrukking komend in de leuze: Nederland 
Kennisland! De Vereniging van Nederlandse 
Universiteiten heeft er onlangs in een communiqué op 
gewezen dat: "Universiteiten (...) constateren dat de 
nieuwe regering de rol die het hoger onderwijs speelt 
in de versterking van de kennis-infrastructuur 
volstrekt verkeerd inschat. Zij hadden investeringen 
verwacht maar treffen alleen bezuinigingen aan. Na 
jaren van onderfinanciering worden 
begrotingsproblemen opnieuw afgewenteld op (...) het 
hoger onderwijs, terwijl er geen enkele indicatie is dat 
een drastische wijziging in het stelsel te 
beargumenteren is, die ons land bovendien in een klap 
buiten het continentale stelsel plaatst".
Gevreesd moet worden dat door de lange reeks van 
bezuinigingsmaatregelen de kwaliteit hoe langer hoe 
meer in het gedrang komt. De universiteiten zullen 
hierop in een later stadium ongetwijfeld worden 
afgerekend. Met een dergelijk vooruitzicht krijgen de 
universiteiten vanzelf de zure en sombere kleur van
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de inkt waarmee het regeerakkoord is geschreven: 
paars. Geen wonder dat universiteitsbestuurders in 
een eerste reactie te kennen g&ven niet langer met de 
minister te willen praten. Eerst zouden de 
bezuinigingsmaatregelen van tafel moeten. Door de 
vele (re)acties zijn de teksten van de 
regeringsverklaring intussen wat gemitigeerd en valt 
de eerste ronde, namelijk die voor het jaar 1994-95, 
enigszins mee.

Het is overigens niet zo dat een stelselwijziging 
volstrekt onbespreekbaar is voor universiteiten. Maar 
zij vinden terecht dat zij daarbij zelf het heft in 
handen moeten nemen, in de handen van de 
wetenschappelijke beroepsgroep wel te verstaan, en 
niet in "de ruwe handen van onderhandelaars die meer 
generalist dan specialist zijn" (zie Nieuwsanalyse, 
NRC, 29 september 1994).

Er zijn intussen wel enkele lichtpuntjes te noemen.
Om te beginnen geeft het een goed gevoel dat de 
minister zelf ook met een probleem zit. Hij heeft in 
het vorig kabinet gezegd dat de 
bezuinigingsmaatregelen die het wetenschappelijk 
onderwijs al sedert een lange reeks van jaren 
teisteren, een grens hebben bereikt. Het kan niet 
anders dan dat hij het tot zijn persoonlijke opgave ziet 
deze (vaststelling ook in het huidige kabinet te 
verdedigen ten opzichte van zijn collegae en vooral 
ook van de parlementariërs. Eén van de instrumenten 
die hij hierbij kan hanteren is dat van de visitaties die 
het onderzoek ook vanuit een internationaal 
perspectief beoordelen. De onderzoeksinspanning is 
in de loop der jaren gedaald in termen van het 
percentage van het bruto nationaal produkt. Met deze 
bezuinigingen wordt dit percentage met een dreun 
verder omlaag gebracht en is er van serieus investeren 
in de kennis-infrastructuur nauwelijks sprake meer. 
Het is bemoedigend dat de minister wat gas heeft 
temggenomen, een onderzoek laat instellen naar de 
technische haalbaarheid van de 
bezuinigingsmaatregelen en een dialoog wil over de 
stelselveranderingen. De VSNU heeft zelf reeds 
initiatieven genomen door een task force in het leven 
te roepen die zich over de stelselwijziging beraadt.
Een tweede lichtpuntje betreft de variabele 
studieduur. Universiteiten pleiten al lang voor een 
variabele cursusduur, en uit de tekst van het 
regeerakkoord valt af te leiden dat dit ook voor de 
overheid bespreekbaar is.
Een derde lichtpuntje betreft een recente uitlating van 
de minister van OCW, namelijk dat selectie aan de 
poort, waarop tot nog toe een taboe rustte, mogelijk 
moet zijn. Selectie is een lastig onderwerp. De vraag 
is onmiddellijk op basis waarvan er geselecteerd moet 
worden. Er is niet veel anders dan de cijfers uit het
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vwo. Maar nu is het nog zo geregeld dat zodra een 
vwo-er een diploma heeft hij daarmee ook recht heeft 
op een universitaire studie, terwijl iedereen weet dat 
het ene diploma het andere niet is. Daarom is het een 
goede zaak dat er profielen komen in het middelbaar 
onderwijs en wellicht moet de eis worden gesteld dat 
men voor bepaalde vakken meer dan een voldoende 
moet hebben behaald. Universiteiten worden geacht 
topkwaliteit te leveren en dat vraagt om selectie. 
Naarmate in het voortraject meer aan niveau- 
bewaking wordt gedaan en beter wordt geselecteerd 
(na de basisschool, na de basisvorming en na de 
bovenbouw van het vwo), is er minder noodzaak om 
aan de poort van de universiteit te selecteren. Dit 
geeft al aan dat discussies over stelselherziening niet 
tot het hoger onderwijs beperkt mogen blijven, maar 
het hele onderwijsstelsel moeten omvatten. Het gaat 
om een complex proces, met vele personele, 
financiële, organisatorische, maatschappelijke, 
politieke, juridische en wetgevings-aspecten.
Hierdoor zal dit proces uiterst traag verlopen en in 
ieder geval veel langer duren dan de zittingstermijn 
van het huidige kabinet. Tegen de achtergrond van de 
relatief gunstige economische perspectieven voor de 
komende jaren is het de vraag hoe noodzakelijk de 
bezuinigen dan nog zullen zijn.

________________________________

Naar mijn oordeel kan worden geconcludeerd dat de 
paarse gloed een oud ideaal heeft doen verbleken, 
namelijk de zorg voor permanente educatie. Dit is 
meer de verantwoordelijkheid van de burger dan die 
van de overheid geworden. Een tweede ideaal, te 
weten: hoger onderwijs voor velen, is met paarse inkt 
geherformuleerd als: hoger onderwijs voor iedereen,
... die er blijk van heeft gegeven over de nodige 
talenten te beschikken. Hiermee wordt wellicht een 
oud liberaal ideaal verwezenlijkt, namelijk dat er 
meer aandacht komt voor kwaliteit en selectie van 
toptalent. Maar dat heeft een prijs! Ten slotte moet 
worden vastgesteld dat we met de huidige 
bezuinigingsmaatregelen op de verkeerde weg zijn. 
Onze hoge ambities ten aanzien van het niveau van de 
kennis-infrastructuur kunnen niet langer worden waar 
gemaakt. Achterstand wordt snel opgelopen, maar het 
is uiterst moeilijk om die weer ongedaan te maken. 
Investeren in kennis is en blijft voor de b.v.
Nederland van het grootste belang!

Prof. dr. L.F.W. de Klerk is Rector Magnificus van 
de Katholieke Universiteit Brabantm

Onderwijs en een 
terugtredende overheid

Hans Slavenburg

Vrijheid van Onderwijs
Het is een cultureel maatschappelijke ontwikkeling 
dat we de bevoogdende rol van de overheid steeds 
sterker en massaler gaan afwijzen. Steeds heviger 
wordt het streven zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheid voor en besturing over het eigen 
leven te willen nemen. We zijn daartoe ook steeds 
beter in staat. Van de overheid verwachten we dat 
deze daartoe de voorwaarden schept. Voor het 
domein van het onderwijs betekent dit dat de overheid 
geen zeggenschap dient te hebben over inhoud en 
inrichting van het onderwijs. Dat gaat dus heel wat 
verder dan de zinsnede in de regeringsverklaring van 
het kabinet Kok:
"De scholen krijgen meer vrijheid van handelen bij de 
uitvoering van primaire onderwijstaken".
De huidige invloed van de overheid op het onderwijs 
is groot.
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Deze invloed heeft niet alleen betrekking op de 
materiële en personele berandvoorwaarding van het 
onderwijs, zoals bepaald (en beperkt) door de 
onderwijsbegroting van de regering. Ook blijft ze niet 
beperkt tot kwaliteitsbewaking door eisen te stellen 
aan de opleiding van docenten en de verplichting tot 
landelijke eindexamens. Ze strekt zich ook uit over de 
directe inhoud van het onderwijs. De 
eindexamenprogramma's en (moderner) de eindtermen 
beperken de keuzevrijheid van de school bij de 
inrichting van hun onderwijs in niet geringe mate. 
Weliswaar is elke school vrij zijn eigen 
schoolwerkplan en daarvan afgeleide leerplannen te 
formuleren, maar de eindexameneisen laten van deze 
vrijheid in de praktijk, zeker m.b.t. een aantal 
schoolvakken, niet zo heel veel over. Zelfs de zo fel 
bevochten vrijheid van richting staat regelmatig onder 
druk van de overheid, met name waar het gaat om
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ingrijpend alternatieve onderwijsfilosofische 
"richtingen", zoals het Vrije School-onderwijs. 
Weliswaar is er, getuige ook het aangehaalde citaat 
uit de recente regeringsverklaring, een tendens tot 
deregulering en benadrukking van de autonomie van 
de school, tot uitdrukking komend in lump-sum 
financiering en globalisering van eindexameneisen, 
maar de veranderingen voltrekken zich langzaam en 
weinig consequent. Geen invloed dus van de overheid 
op inhoud en inrichting van het onderwijs.

De belangrijkste taak van de overheid m.b.t. het 
onderwijs is van juridisch-bewakende aard m.b.t. de 
gelijkberechtiging van alle bij het onderwijs, in welke 
rol dan ook, betrokkenen. Verder mag de rol van de 
overheid geen andere zijn dan een dienende, dus 
steeds in reactie op directe vragen van de burgers en 
de door hen verzorgde organisaties als bijvoorbeeld 
scholen.

Het marktmechanisme en het 
onderwijs
Wat betekent deze stellingname nu in de praktijk ?
Ten eerste dat scholen geheel vrij behoren te zijn in de 
inrichting van het door hen aangeboden onderwijs. 
Geen landelijk vastgestelde eindexameneisen meer, 
geen lessenurentabellen en geen bevoegdheidseisen 
voor onderwijsgevenden. Daarmee kunnen scholen 
zich pas echt vrij ten opzichte van elkaar profileren. 
Als zodanig zijn het bedrijfsmatig functionerende 
instellingen die onderhevig zijn aan het 
marktmechanisme: aanbod van en vraag naar 
onderwijs dienen met elkaar in evenwicht te zijn, 
zowel in kwalitatieve zin (de aard van het aangeboden 
product i.c. het soort van opleidingen) als in 
kwantitatieve zin (alle onderwijsvragenden zullen 
bediend moeten worden). Om startende scholen in de 
gelegenheid te stellen hun waarde in de praktijk te 
bewijzen kan gedacht worden aan startsubsidies of 
goedkope leningen net als voor andere startende 
ondernemingen. Scholen stellen hun eigen eindtermen 
vast. Desgewenst zorgt de overheid voor modellen 
van eindtermen, waarvan scholen vrij zijn al dan niet 
gebruik te maken. Een voorbeeld dus van de dienende 
rol van de overheid. Met de afschaffing van de 
landelijk vastgestelde exameneisen vervallen ook de 
officiële eindexamens.
Voor het vervolgonderwijs betekent dit dat het 
daarmee niet meer beschikt over de huidige 
ge-uniformeerde maat voor de kwaliteit van de zich 
aanmeldende leerlingen/studenten. Het zou 
gedwongen zijn de eindkwalificaties van zich 
aanmeldende leerlingen/studenten stuk voor stuk of 
minstens per aanleverende school te onderzoeken. In 
plaats hiervan dienen zich twee alternatieven aan.

De eerste mogelijkheid is dat het vervolgonderwijs 
zich gaat bedienen van het instrument van eigen 
toelatingsexamens. Boven de’huidige situatie, waarin 
het bezit van een bepaald diploma toelating veelal 
zonder meer garandeert, hebben eigen 
toelatingsexamens het voordeel dat ze nauwkeurig 
afgestemd kunnen worden op de karakteristieke 
wensen van de betreffende onderwijsinstelling.
De tweede mogelijkheid is dat groepen van scholen 
(vrijwillig) besluiten dezelfde eindexamens af te 
nemen, een uniformering dus maar geringer van 
omvang dan de huidige (tenzij, wat niet in de 
verwachting ligt, alle scholen van een bepaalde 
categorie zich daarbij zouden aansluiten). Op basis 
van verkregen ervaringen kunnen instellingen van 
vervolgonderwijs dan besluiten aan de door deze 
scholen afgegeven diploma's het toelatingsrecht te 
verbinden. De huidige eindexamenpraktijk heeft nog 
een andere betekenis. Door vele, zo niet de meeste 
ouders c.q. oudere leerlingen/studenten wordt de 
kwaliteit van de school afgemeten aan het percentage 
van de leerlingen dat voor de (ge-uniformeerde) 
examens slaagt.
Hierboven is aangegeven dat vraag (van leerlingen of 
hun vertegenwoordigers) en aanbod (van de scholen) 
met elkaar in evenwicht dienen te zijn. Dat vraagt van 
alle leerlingen/verzorgers een kritischer houding bij de 
schoolkeuze dan vaak nog gebruikelijk. Scholen, ook 
van een zelfde soort (bijvoorbeeld 
scholengemeenschappen mavo/havo/vwo), zullen zich 
veelal van elkaar onderscheiden door verschillen in 
prioriteit die aan bepaalde onderwijsdoelen gesteld 
worden en door verschillen in de wijze waarop de 
gestelde doelen geoperationaliseerd worden, 
verschillen in schoolwerkplan dus. Bovendien zullen 
er, ook bij gelijke doelen en uitwerking daarvan, 
kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn. Juist die 
kwaliteitsverschillen werden, althans op bepaalde 
punten, zichtbaar in de eindexamenresultaten van de 
leerlingen. De onderwijsvragers zullen zich dus 
enerzijds de verschillen in schoolwerkplannen bewust 
moeten maken en daarin die keuzen maken die het 
best bij hun eigen pedagogische doelen aansluiten en 
anderzijds bij de definitieve schoolkeuze 
kwaliteitsargumenten een rol laten spelen.

De meeste onderwijsvragers zal het echter aan 
voldoende tijd en deskundigheid ontbreken om geheel 
op eigen kracht dit vergelijkend warenonderzoek te 
verrichten en op basis daarvan hun keuze te maken. 
Aan dit bezwaar kan op verschillende manieren 
tegemoet gekomen worden. Een mogelijkheid die nu 
al, zij het vooral m.b.t het hoger onderwijs, 
geconcretiseerd wordt is die van consumentengidsen 
voor het onderwijs.

----------------------------- x-e:f'
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Het initiatief daartoe kan uitgaan van 
leerlingen/studentenbelangenbehartigings- instanties, 
van onderwijsbonden of van commerciële bureaus. 
Wel zal de consument kritisch na moeten gaan welke 
criteria gehanteerd zijn voor de oordeelsvorming en 
op welke vooronderstellingen deze zijn gebaseerd.
Een belangrijk onderscheid is immers gelegen in 
enerzijds de door een onderwijsinstelling gekozen 
doelstellingen en anderzijds de op basis van deze 
doelstellingen gerealiseerde onderwijspraktijk. Een 
onderwijsgids zal m.b.t. de gekozen 
onderwijsdoelstellingen zich moeten beperken tot het 
geven van zo objectief mogelijke informatie hierover. 
De kwaliteitscriteria zullen vooral betrekking hebben 
op de operationalisering van de door de betreffende 
school gekozen doelen. M.b.v. deze criteria vindt 
kwaliteitsmeting plaats.
Een andere mogelijkheid, overigens combineerbaar 
met de vorige, is die van visitatiecommissies. 
Visitatiecommissies zouden regelmatig moeten 
controleren of het feitelijke onderwijs op een school 
overeenkomt met de door de school zelf 
geformuleerde eindtermen
Ook hier geldt weer dat de doelstellingenkeuze van de 
school een geaccepteerd uitgangspunt vormt en dat 
beoordeling van de kwaliteit betrekking heeft op de 
uitwerking van de doelen in de onderwijspraktijk. De 
visitatiecommissies, die in het openbaar rapporteren, 
worden momenteel door de landelijke 
onderwijsorganisaties, zoals de HBO-Raad, ingesteld 
en genstrueerd. Voor die onderwijssectoren die het 
fenomeen visitatiecommissie nog niet kennen ligt een 
soortgelijke constructie voor de hand.

De vraag of hier de overheid toch niet een (wederom 
dienstverlenende) rol zou kunnen of zelfs moeten 
spelen hangt af van de verdere betrokkenheid van de 
overheid. In het huidige systeem van direct door de 
overheid gesubsidieerd onderwijs is het redelijk dat de 
overheid over de mogelijkheden beschikt de 
subsidiekraan dicht te draaien bij gebleken 
ondeugdelijkheid van aangeboden onderwijs. Ter 
bepaling van de mate van deugdelijkheid zou ze zich 
daarbij kunnen verlaten op de rapporten van door 
anderen ingestelde visitatiecommissies met 
gebruikmaking van de adviesfunctie van de 
onderwijsinspectie. Wanneer echter, waarover straks 
meer, de overheid geen sturende rol meer kan spelen 
door gebruik te maken van het subsidie-instrument, 
dan vervalt ook de noodzaak van overheidscontrole 
op de kwaliteit van het onderwijs en resteert alleen 
een randvoorwaardelijke toetsing door de overheid 
aan bijvoorbeeld de Rechten van de mens en de 
antidiscriminatie-wet.

T -E f____________________________________
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Aanstelling van leraren vrijheid van de
school
Vrijheid van onderwijs is vrijheid van richting en 
inrichting.
Vrijheid dus ook m.b.t. het aanstellen van 
leerkrachten. Via beroepsprofielen, opgesteld door de 
betrokken maatschappelijke organisaties zoals 
schoolbesturen, vakorganisaties en 
lerarenopleidingen, kunnen adviezen m.b.t. door 
bevoegde gezagen te stellen algemene 
bekwaamheidseisen voor onderwijsgevenden worden 
geformuleerd. Meer specifieke bekwaamheidseisen 
gerelateerd aan de levensbeschouwelijke en 
onderwijskundige identiteit van de school zullen door 
de school zelf geformuleerd moeten worden al dan 
niet gebruik makend van modellen opgesteld door de 
"eigen” organisaties.
Lerarenopleidingen zullen, om zich niet uit de markt 
te prijzen, genoemde bekwaamheidseisen als 
eindtermen van hun onderwijs moeten accepteren, 
waarbij de meer schoolspecifieke eisen hen de 
mogelijkheid bieden een eigen identiteit te verwerven. 
Lerarenopleidingen bezitten echter geen 
monopoliepositie m.b.t. het creëren van een 
lerarenaanbod, scholen zijn vrij om ook anderen dan 
afgestudeerden van deze opleidingen aan te stellen. 
Beroepsverenigingen van leraren kunnen anderen, die 
bewezen hebben over voldoende pedagogische en 
didactische kwaliteiten te beschikken en dus voldoen 
aan de algemene bekwaamheidseisen voor 
onderwijsgevenden, certificeren of inschrijven in een 
docentenregister. Overigens zullen ook voor de 
lerarenopleidingen visitatiecommissies een 
consumentenbond-functie vervullen.
De vrijheid van de school kan overigens nooit 
absoluut zijn.
Zo zal noch de inhoud van het onderwijs als het 
gedrag van de onderwijsgevenden in strijd mogen zijn 
met de wet, zoals bijvoorbeeld de reeds genoemde 
antidiscriminatiewet. Ook zal het beginsel van gelijke 
rechten gegarandeerd moeten worden. Bij overtreding 
komt de rechtelijke macht in actie. Zo zullen scholen 
in principe leerlingen mogen weigeren en is het de 
rechter die de deugdelijkheid van de door de school 
aangevoerde argumenten toetst.

De financiering van het onderwijs
Onderwijs speelt bij het in stand houden van en 
verder tot ontwikkeling brengen van een samenleving 
een essentiële rol.
Onderwijs is daarmee een gemeenschapszaak en de 
financiering een overheidstaak. Waar de overheid 
echter geen rol toebedeeld wordt bij richting en 
inrichting van het onderwijs en ze ook niet in de 
verleiding gebracht mag worden via het
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subsidiringsinstrument toch daarin te sturen, dienen 
niet de onderwijsinstellingen gesubsidieerd te worden 
maar de onderwijsvragenden direct financieel 
gesteund te worden.
Elke inwoner van Nederland dient direct bij de 
geboorte een aantal onderwijscoupons te verkrijgen 
met een totaal waarde overeenkomende met de 
gemiddelde kosten die voor een leerling gemaakt 
worden die, om de gedachten te bepalen, acht jaar 
basisonderwijs, zes jaar voortgezet onderwijs en twee 
jaar hoger onderwijs volgt. De coupons zijn 
waardevast. De couponhouder is vrij in zijn 
onderwijskeuzen en verkeert daarmee in een 
klantpositie in verhouding met de 
onderwijsinstellingen. De couponhouder is ook vrij in 
de keuze van de tijdstippen waarop hij van zijn 
onderwijsrechten gebruik wenst te maken.
Minder gemotiveerde leerlingen kunnen daarmee 
tijdelijk het onderwijs verlaten om op een later tijdstip 
daarin weer zonder financiële consequenties terug te 
keren. Inwoners die op basis van hun specifieke 
situatie in aanmerking wensen te komen voor extra 
onderwijsvoorzieningen (zoals gehandicapten, sociaal 
gedepriveerden en allochtonen) zouden aanspraak 
moeten kunnen maken op extra onderwijscoupons. Bij 
beperkte financiële overheidsmiddelen zal een ruime 
toekenning van extra coupons een inperking inhouden 
van de waarde van de onderwijscoupons.

Onderwijscoupons zijn uiteraard niet overdraagbaar 
en verliezen bij niet-gebruik hun waarde. Met het 
aldus gecreëerde leerrecht kan de leerplicht beperkt 
blijven tot bijvoorbeeld het funderend onderwijs (dat 
is tot en met de basisvorming).

Nawoord
De Nieuwe Partij wil processen van verandering en 
vernieuwing ondersteunen en op gang brengen die 
leiden tot een samenleving waarin de ontplooiing - in 
vrijheid- van de individuele mens en daarmee de 
ontwikkeling van de maatschappij als geheel wordt 
bevorderd.
Bovenstaande gedachten over de relatie 
overheid-onderwijs beogen daartoe een bijdrage te 
zijn.
Schrijver dezes beoogt ook niet origineel te zijn maar 
wel een aantal vernieuwende gedachten die in 
Nederland leven voor het voetlicht te brengen, niet als 
vaste standpunten maar als uitgangspunten voor een 
discussie gericht op de hierboven aangegeven 
doelstelling van De Nieuwe Partij.

Hans Slavenburg is bestuurslid van De Nieuwe 
Partij en docent aan het Möllerinstituut in Tilburg.■
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STUFI Sterft Langzame dood 
onder Paars

Hoewel het regeerakkoord zich niet laat lezen als een spannend jongensboek, was er bij de 
presentatie van het paarse akkoord voldoende reden tot grote opwinding. De inkt was nog niet 
droog of de studentenbeweging had haar eerste actie tegen de paarse onderwijsplannen al achter 
zich liggen. De kritiek richtte zich op twee aspecten, namelijk op de bezuinigingen op de 
studiefinanciering en op de voorgestelde herinrichting van het Hoger Onderwijs. Hoewel veel kritiek 
terecht is, is een genuanceerde reactie echter ook op zijn plaats. In dit artikel beperk ik mijzelf tot de 
studiefinanciering.

Frank van Dalen

Het paars regeerakkoord stelt het volgende: 'Ook ten 
aanzien van de studiefinanciering is een principiële 
keuze geboden waarbij studenten zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van 
studie en levensonderhoud. De gemeenschap kan hen 
die kosten voorschieten, waarbij het nodig is goed te 
letten op de terugbetaalcapaciteit na afstuderen. Een 
dergelijk stelsel dat is gebaseerd op een lening moet

wel rekening houden met de risico's voor de 
toegankelijkheid. Beperkingen van de studieschuld 
voor studerenden uit gezinnen met lage inkomens ligt 
in de rede.... Bij de totstandkoming van de beoogde 
basisopleidingen zal de aansluiting met een kortere 
cursusduur tot stand komen. De terugbetaalplicht zal 
afhankelijk worden gemaakt van het studietempo 
(behalen van het diploma binnen de cursusduur) en
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van de terugbetaalcapaciteit.
De aandachtige lezer ziet hier de systematiek van de 
prestatiebeurs opgenomen. Daarmee breekt het paarse 
kabinet met de systematiek van de tempobeurs.
Het zal de JOVD en liberalen in zijn algemeenheid als 
muziek in de oren klinken. De VVD bijvoorbeeld, 
omdat zij in haar verkiezingsprogramma 
onomwonden kiest voor de prestatiebeurs. De JOVD 
omdat zij als geestelijk moeder van diezelfde 
prestatiebeurs gezien mag worden.

Voor wie beide systematieken niet meer betekenen 
dan vage kreten en het onduidelijk is waarom de 
prestatiebeurs de voorkeur verdient boven de 
tempobeurs, zet ik beide systemen en een analyse van 
de voors en tegens nog een keer op een rij, alvorens in 
te gaan op de plannen van paars.

De Tempobeurs
Op dit moment krijgt iedere student een basisbeurs. 
Daarnaast heeft iedere student recht op een ouderlijke 
bijdrage. Verder heeft iedere student straks de 
mogelijkheid een bedrag te lenen, tegen een rente die 
dicht ligt tegen het markt-conforme rente-tarief. De 
aflossing van de zo opgebouwde schuld begint direct 
na afloop van de studie gedurende maximaal 15 jaren. 
Is na 15 jaar de schuld, door een zwakke 
inkomenspositie, nog niet afgelost, dan wordt de 
resterende schuld kwijt gescholden. Studenten met 
ouders die een lage inkomenspositie hebben, hebben 
ten slotte nog recht op een aanvullende financiering 
van de overheid.
Aan het ontvangen van de studiefinanciering wordt 
een aantal eisen verbonden. Zo heeft iedere student op 
dit moment recht op maximaal vijf jaar 
studiefinanciering, de zogenaamde C+l -regeling. De 
C staat dan voor de cursusduur, op dit moment voor 
alle studies in Nederland vier jaar. De ’+l' is dan het 
jaar dat een student mag 'verspelen’, door 
bijvoorbeeld het opdoen van praktijkervaring.

Behalve aan de duur van de cursus worden ook 
grenzen gesteld aan de leeftijd van een student die 
studiefinanciering ontvangt. De student moet 
minimaal 18 en mag maximaal 27 jaar oud zijn om 
voor studiefinanciering in aanmerking te komen. 
Indien je bezig bent met een studie en je de 
leeftijdsgrens van 27 passeert, zo is het plan, wordt 
de dan nog te ontvangen studiefinanciering omgezet 
in een rentedragende lening.

Daarnaast is er sprake van een voortgangscontrole. 
Een studie bestaat, uitgaande van de huidige praktijk 
van een niet-gedifferentieerde studieduur, uit 168 
studiepunten. In het huidige studiefinancieringsstelsel, 
waaronder de tempobeurs, moet iedere student ieder
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studiejaar minimaal 25 procent (10 studiepunten) van 
zijn jaarlijks te behalen studiepunten ook 
daadwerkelijk halen. Haalt een student de norm niet 
dan wordt de ontvangen basisbeurs van dat gehele 
studiejaar omgezet in een rentedragende lening.

De Prestatiebeurs
Na een schets van de huidige situatie is het goed om 
het systeem van de prestatiebeurs daarnaast te zetten.

Het fundamentele uitgangspunt is dat het ontvangen 
van de studiefinanciering is gekoppeld aan het al dan 
niet tijdig afronden van een studie en niet aan het 
jaarlijks halen van een minimum aantal studiepunten. 
Het ijkpunt moet dan ook niet, zoals bij de 
tempobeurs, eens per jaar liggen, maar bij het einde 
van de studie.

Bij de prestatiebeurs van de JOVD ontvangt de 
student maandelijks een basisbedrag met daarop het 
variabele deel dat de student ouderonafhankelijk 
leent. Om het basisbedrag gaat het. Dit bedrag 
ontvangt de student als voorschot. Een voorschot dat 
wordt omgezet in een gift op het moment dat de 
ontvangende student studiepunten haalt.

Op het moment van afrekenen, namelijk na het 
afronden of stopzetten van de studie of na het 
verstrijken van de maximale studieduur, wordt 
gekeken hoeveel de student als voorschot heeft 
ontvangen en hoeveel procent van de studiepunten 
van het hoofd-studieprogramma gedurende die tijd 
zijn behaald. Dat wordt aan elkaar gerelateerd en een 
deel van het voorschot, of het gehele voorschot, wordt 
omgezet in een gift. Het eventueel resterende deel 
wordt omgezet in een rentedragende lening.
Is een student klaar met zijn studie voordat de 
studieduur is verstreken, dan kan de student 
aanspraak maken op een bonus. Deze bonus is dan 
gerelateerd aan het aantal maanden dat de student nog 
studiefinanciering had kunnen ontvangen.
Een eenvoudig rekenvoorbeeld illustreert op heldere 
wijze de systematiek. Gedurende vijfjaar krijgt een 
student op dit moment 5 * 12 * 560 = 33.600 gulden 
basisbeurs. Een studieprogramma bestaat uit 168 
studiepunten. Heeft een student na vijf jaar de studie 
afgerond, dan resteert geen schuld. Heeft een student 
na vijfjaar 125 studiepunten gehaald, dan wordt 125 
* 200 = 25.000 gulden kwijt gescholden en resteert 
voor de student een schuld van 43 * 200 = 8.600 
gulden.
Is een student daarentegen al na 4,5 jaar klaar, dan 
krijgt de student een bonus van 33.600 - 30.240 = 
3.360 gulden. Het is overigens een politieke keuze om 
de hoogte van de bonus aan een maximum te binden 
(het ministerie stelde tot een half jaar geleden 2.000
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gulden voor) of de bonus slechts te honoreren indien 
de student binnen vier jaar afstudeert.

Voordelen prestatiebeurs boven 
tempobeurs
Vanuit liberaal oogpunt heeft de systematiek van de 
prestatiebeurs een aantal grote voordelen boven de 
systematiek van de tempobeurs.

Als eerste is daar de eigen verantwoordelijkheid. Als 
een student door bijvoorbeeld bestuurswerk 
achterstand oploopt en dat weet te corrigeren in 
omliggende jaren dan resteert de student geen schuld. 
De voor de student zo belangrijke academische 
vorming blijft hierdoor gehandhaafd, zonder dat de 
maatschappij direct met de consequenties daarvan 
wordt opgescheept. Dit in tegenstelling tot 
tempobeurs, waar een achterstand opgelopen in een 
jaar door bijvoorbeeld bestuurswerk, onherroepelijk 
leidt tot een forse schuld. Namelijk ter grootte van de 
dat jaar ontvangen studiefinanciering, zo'n 7.000 
gulden. En dat terwijl juist door het bedrijfsleven, 
zeker bij een krappe arbeidsmarkt, groot belang 
wordt gehecht aan extra activiteiten van de student. 
Activiteiten die zorgen voor extra verdieping en 
verbreding van de ervaringen en vaardigheden van 
een student.
Een nuancering is echter wel op haar plaats.
Studenten die door bestuurswerk vertraging oplopen 
kunnen veelal een beroep doen op het zogenaamd 
afstudeerfonds (voorheen auditorenfonds). Het 
afstudeerfonds is een fonds waaruit studenten geld 
kunnen putten om schulden af te lossen of in het 
levensonderhoud te voorzien. Probleem met dit 
afstudeerfonds is echter dat dit gedecentraliseerd is. 
Hoewel de eerste reactie er een van instemming zal 
zijn, heeft dit echter geresulteerd in een situatie dat 
universiteiten en hogescholen eigen en verschillende 
regels hebben gesteld. Dit houdt in dat de ene 
universiteit werkelijk alle bestuursfuncties in 
aanmerking laat komen, terwijl een andere universiteit 
dubbele causaliteit toepast. In dit laatste geval komt 
alleen 'zwaar' bestuurswerk in aanmerking en dan nog 
alleen als vertraging aantoonbaar door het 
bestuurswerk is opgelopen. Een ander probleem is dat 
niet-universiteit gerelateerde activiteiten veelal geen 
toegang verlenen tot het afstudeerfonds. Zo heeft de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen 
(tegenwoordig met Cultuur, dus OCW) een eigen 
voorziening in het leven geroepen voor de 
bestuursleden van de landelijke studentenvakbonden, 
terwijl hoofdbestuursleden van politieke 
jongerenorganisaties nergens een beroep op kunnen 
doen. Met de prestatiebeurs is het mogelijk om in 
grote mate tegemoet te komen aan de hier beschreven
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problemen, omdat het afstudeerfonds hemen kan 
worden. Tot slot hebben veel universiteiten een 
maximum gesteld, als het gaat om het aantal 
studenten dat een beroep kan doen op het 
afstudeerfonds. Dit is op z'n minst vreemd te noemen. 
Studenten die zich in gelijkwaardige posities bevinden 
kunnen in het ene geval wel een beroep doen op het 
afstudeerfonds en in het andere geval niet, omdat het 
quotum is 'opgebruikt'.

Een tweede belangrijk aspect is dat de prestatiebeurs 
rechtvaardiger is. Op dit moment is het mogelijk dat 
iemand binnen vijf jaar zijn studie af rondt met een 
schuld (het jaar waar minder goed gescoord is). Maar 
ook is het mogelijk dat iemand gedurende zijn hele 
studie jaarlijks net boven de norm scoort, maar na vijf 
jaar nog niet klaar is met zijn studie. Dit dan zonder 
een schuld opgebouwd te hebben.

Een derde, voor liberalen belangrijk aspect, is het 
gegeven dat de student als individu centraal wordt 
gesteld. De basisbeurs en de lening zijn 
ouderonafhankelijk. Ouderonafhankeüjkheid die niet 
meer dan redelijk is bij jong volwassenen. Al was het 
maar omdat op allerlei andere gebieden de 
leeftijdsgrens van 18 jaar wel wordt gehanteerd om de 
jongeren als zelfstandige onafhankelijke individuen te 
benaderen.

Maar er zijn ook voordelen van meer praktische aard. 
Zo kan nog steeds een forse, maar rechtvaardige 
bezuiniging geboekt blijven worden. Gelet op de 
financiële taakstelling waar het ministerie van OCW 
zich voor gesteld ziet geen overbodig gegeven.
Een ander praktisch, maar daardoor niet minder 
zwaar wegend, aspect is dat de administratieve last 
wordt beperkt. Niet ieder jaar, maar slechts één keer 
per student hoeft een berekening te worden gemaakt.

Tot slot is het mogelijk om op eenvoudige wijze 
politieke wensen in het systeem in te passen. Gedacht 
kan worden aan cursusduurdifferentiatie, onderscheid 
tussen thuis- en uitwonende studenten, behoud van 
het propaedeutisch jaar als oriënterende fase, et 
cetera.

Samenvattend kan men stellen dat de prestatiebeurs 
wel de voordelen van de tempobeurs heeft, maar de 
nadelen omzeilt. Daarnaast is de prestatiebeurs 
krachtig door haar heldere eenvoud.

---------------------------------------------------------x -£ T f
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Paars reden tot zorg
Paars lijkt derhalve te kiezen voor een goed systeem 
van studiefinanciering. Toch is er een aantal 
ontwikkelingen dat tot zorgen leidt.
Ten eerste is de regering voornemens de beurs te 
beperken tot de cursusduur, dus de 'C'. Dit houdt in 
dat een student volstrekt nominaal moet studeren. De 
zo belangrijk geachte academische vorming komt 
alsnog in het gedrang, waar de prestatiebeurs, zoals 
hierboven geschetst, deze op zo'n elegante wijze had 
ingebed in wat maatschappelijk nog aanvaardbaar 
kan worden geacht. Namelijk het laten van de 
verantwoordelijkheid aan de student, zonder dat de 
maatschappij met de last wordt opgezadeld als de 
verantwoordelijkheid op verkeerde wijze invulling 
wordt gegeven door de student. Zij die voorstander 
zijn van de C+O-maatregel en stellen dat academische 
vorming maar in de vrije tijd vorm moet krijgen 
hebben niet geheel ongelijk. Het beoefenen van sport, 
lidmaatschap van een bondgenootschap, het 
bezoeken van societeitsavonden, het kan allemaal in 
de avonduren. Maar, een uitzondering moet dan 
echter gemaakt worden voor hen die de infrastructuur 
van het studentenleven in stand houden. We hoeven 
slechts te denken aan de senatoren of 
societeitsbesturen van studentenverenigingen, die de 
vergelijking met middelgrote ondernemingen met 
gemak kunnen doorstaan. Voor studenten met een 
zware bestuurlijke taak zal dus een uitzonderingsregel 
in het leven geroepen moeten worden. Het 
afstudeerfonds waar we reeds over spraken kan 
hiervoor gebruikt worden. Echter slechts onder de 
voorwaarde dat er landelijk eenduidige richtlijnen 
komen onder welke voorwaarden een student een 
beroep kan doen op het afstudeerfond, zodat niet 
langer sprake is van rechtsongelijkheid onder 
studenten als het gaat om dit specifieke fonds.

Een tweede bron van zorg is de interpretatie die de 
minister van onderwijs aan de term prestatiebeurs 
geeft. In de vertrouwelijke notitie Invoering 
Prestatiebeurs HO van eind september j.1. van het 
ministerie van OCW worden vijf modellen voor een 
prestatiebeurs gepresenteerd:

1) Jaarpunten-model, waarbij na ieder studiejaar 
wordt gekeken of een bepaald aantal studiepunten is 
behaald;
2) Periodepunten-model, waarbij na het eerste en na 
het laatste studiejaar wordt gekeken of een bepaald 
aantal studiepunten is behaald;
3) Diploma-model, waarbij eerst na een bepaalde 
periode gekeken wordt of de propaedeuse behaald is 
en vervolgens na een aansluitende, volgende periode, 
gekeken wordt of het doctoraal behaald is;

Liberté Egalité Fratemité

4) Relatief-model, waarbij aan het eind van de 
normatieve cursusduur wordt bezien hoeveel 
studiepunten behaald zijn, hetgeen de omvang van de 
kwijtschelding bepaalt (20% niet behaald = 20% 
niet-kwijtgescholden, et cetera);
5) Normatief-model, waarbij aan het eind van de 
normatieve cursusduur het doctoraal behaald dient te 
zijn, met aansluitende, decentrale arrangementen voor 
bepaalde groepen studenten analoog aan het 
afstudeerfonds.
Het eerste model is feitelijk niets anders dan de 
tempobeurs en om redenen die reeds genoemd zijn 
dus verwerpelijk.
De modellen twee en vijf zijn eveneens verwerpelijk. 
Een student die tussentijds besluit te stoppen of op 
het einde van de studieduur de studie nog niet geheel 
heeft afgerond ziet iedere aan studiefinanciering 
ontvangen cent omgezet worden in een lening, 
ongeacht het aantal behaalde studiepunten en 
daarmee effectief geleverde inspanning. Dit effect zou 
ondervangen kunnen worden door bij het tussentijds 
staken van een studie de schuld of een deel daarvan 
kwijt te schelden. Maar dan is de prikkel om bij een 
onjuiste studiekeuze het systeem van onderwijs zo 
snel mogelijk te verlaten vervallen. En ook dat kan 
niet de bedoeling zijn, uitgaande van een prikkel tot 
presteren.
Model drie komt dicht in de buurt van hetgeen 
bedoeld is als uitleg van de prestatiebeurs. Echter, 
een fundamenteel punt uit de prestatiebeurs vervalt, 
namelijk de mogelijkheid voor de student om zijn 
eigen studie te plannen. Daarnaast wordt de student, 
net als bij model twee en vijf, opgezadeld met een 
onevenredige schuld als de prestatienorm net niet 
gehaald wordt. Daarnaast doet model drie geen recht 
aan de erkenning dat ook het behalen van vakken, 
zonder dat daar direct een diploma tegenover staat, 
een toevoeging van (maatschappelijke) waarde aan 
het individu betekent.
Model vier is in feite de prestatiebeurs zoals deze 
door de JOVD bedoeld is. Als nadeel wordt vaak 
gezien dat er een extra administratieve last bestaat 
voor instellingen en de informatie beheer groep 
(IBG). Dit is maar ten dele waar. Ten eerste moeten 
instellingen, om te bepalen of iemand een norm heeft 
gehaald, beschikken over exacte 
studie-voortgangs-gegevens van de studenten, 
alvorens een ja/nee-antwoord aan de IBG verzonden 
kan worden. Bij model vier zouden de 
studie-voortgangs-gegevens zelf ter beschikking 
moeten worden gesteld aan de IBG, echter wel van 
alle studenten. Maar dit hoeft, met de huidige 
informatie-technologie, geen probleem te zijn.
De discussie welk model de voorkeur heeft ligt nog 
open. Het is in het belang van de studenten dat de 
studentenbeweging zich sterk maakt voor model 4.
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Het moet een niet al te lastige zaak zijn, omdat de 
politiek zich nauwelijks kan vertillen bij de keuze 
voor model vier, boven die van de andere modellen.

Indien model vier gekozen kan worden en het 
afstudeerfonds waar nodig wordt geherstructureerd 
lijkt er op het gebied van de studiefinanciering zich 
vooralsnog geen drama af te tekenen, zoals 
gesuggereerd werd door de protesterende student 
gedurende de laatste maanden. Dit is echter maar ten 
dele waar.
En dat heeft te maken met waar het allemaal om 
begonnen was; de bezuinigingsdoelstelling.

Bezuinigingen en 
volumemaatregelingen
Op dit moment wordt aan studiefinanciering 4.8 
miljard gulden uitgegeven, waarvan 1.9 miljard aan 
studenten in het Hoger Onderwijs. In de begroting 
voor 1995 is vastgelegd dat op het HO-deel, naar 
1998 toe, 1 miljard bezuinigd moet worden. 
Ondertussen dreigt daar, in de wandelgangen van het 
ministerie van OCW, door budget-verschuivingen nog 
een kleine tweehonderd miljoen bij te komen. We 
praten dus over een bezuinigingsdoelstelling van 50% 
van het huidige budget.

Het kabinet denkt de bezuinigingen vooral te boeken 
door volume-maatregelen. Dit zijn maatregelen 
waarbij het aantal studenten dat gebruik maakt van 
studiefinanciering beperkt wordt of de tijd dat 
studenten gebruik maken van de studiefinanciering 
wordt beperkt. De wijzigingsvoorstellen als het gaat 
om de herinrichting van het Hoger Onderwijs kunnen 
in dit kader gezien worden. De volume-maatregelen 
komen bovenop de reeds vastgestelde bezuinigingen 
op de studiefinanciering die vorm worden gegeven 
door verlaging van de beurzen. Verlagingen waarmee 
langzaam de studiefinanciering, ondanks de invoering 
van een prestatiebeurs, naar een leenstelsel opschuift. 
Uitwonende studenten krijgen nu nog 560 gulden per 
maand. Dat zal over een beperkt aantal jaren 
aanzienlijk minder zijn (425 gulden voor HBO en 
WO-studenten en 391 gulden voor MBO'ers). Nemen 
we dan een gemiddelde kamerhuur van 325 gulden 
per maand en het collegegeld, dat de afgelopen jaren 
stapsgewijs is verhoogd tot 2.250 gulden en de 
geschetste ontwikkeling is duidelijk. Daar tegenover 
staat uiteraard wel dat de student ouderonafhankelijk 
mag lenen en de bijverdienregeling aanzienlijk 
verruimd wordt. Maar dat zijn juist de kenmerken van 
een leenstelsel. De toekomst ziet er wat dat aangaat 
niet goed uit.
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Leeftijdsgrens laten vervallen
Toch zijn er mogelijkheden om, met radicale keuzes, 
een aanzienlijke bezuiniging te boeken zonder dat de 
beurzen over de hele linie verlaagd hoeven te worden. 
Allereerst moet de leeftijd, die gekoppeld is aan het 
recht op studiefinanciering, los gelaten worden. 
Jongeren die 18 jaar of ouder zijn en bijvoorbeeld nog 
op de middelbare school zitten hoeven nog geen 
studiefinanciering te ontvangen. De kinderbijslag zou 
voor hen moeten volstaan. Uiteraard direct over te 
maken op de eigen rekening. In lijn daarmee ligt het 
toekennen van studiefinanciering aan jongeren onder 
de achttien jaar (veelal zeventien jaar) die 'vroeg' aan 
een studie in het Hoger Onderwijs beginnen. In totaal 
kan hiermee, indien ook het MBO uit de 
studiefinanciering wordt gehaald, 256 miljoen 
'verdiend' worden.
Als het gaat om de bovengrens dient een andere 
discussie gevoerd te worden. Hanteren we als doel 
van onderwijs het verschaffen van een goede 
startpositie aan jongeren in de samenleving, dan ligt 
het in de rede om een bovengrens te stellen voor het 
recht op studiefinanciering. Hierbij maken we dus de 
principiële keuze dat zelf-ontplooiing van ouderen 
niet gefinancieerd dient te worden door de staat. De 
vraag waar die grens moet liggen, laat ik hier 
onbeantwoord. De huidige 27-jaars grens is een 
volstrekt arbitraire, maar dat geldt evenzeer voor de 
28-jaars of 30-jaars grens.

Afschaffing aanvullende financiering
Een tweede punt is een politiek uitermate gevoelige 
keuze die in een kabinet met VVD en PvdA nimmer 
gemaakt zal worden.
De student kan en mag gezien worden als een 
zelfstandig individu, waarbij ouderonafhankelijkheid 
centraal staat. Dat wil zeggen dat de 
maatschappelijke inkomens- en vermogenspositie van 
de ouders geen rol speelt bij toekenning van 
studiefinanciering. Iedere student heeft het recht op 
hetzelfde bedrag. Komt de student tekort, dan kan 
deze gaan werken, lenen of, inderdaad, bij zijn of 
haar ouders aankloppen. Uitgaande van deze 
stellingname kan afschaffing van de aanvullende 
financiering verdedigd worden. Dit levert jaarlijks 
661 miljoen gulden op. Toch moeten een aantal 
kritische kanttekeningen gemaakt worden.
Waar in de hogere inkomensgroepen schulden vaak 
als investeringen in de toekomst gezien worden, 
betekent voor mensen uit de lagere inkomensgroepen 
schulden vaak ellende. Dit sociaal gegeven kan wel 
degelijk een rem zetten op het volgen van een studie 
(toegankelijkheid van het onderwijs) en daarmee dus 
ongelijkheid in de hand werken.
Een tweede opmerking die gemaakt moet worden 
betreft het werken naast de studie.
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Gaan we uit van een studie als volledige 
tijdsbesteding, dan moet van dat werken naast de 
studie niet al te veel verwacht worden.

En het lezen van een boek tijdens de nachtdienst, 
zoals VVD-kamerlid Monique de Vries in een 
interview stelde, is natuurlijk best mogelijk. Het 
volgen van colleges gedurende de dag dan echter veel 
minder.
Uiteraard zullen er mensen zijn die nu opmerken dat 
iemand met 'rijke' ouders wel bij zijn ouders kan 
aankloppen en om die reden niet hoeft te lenen of te 
werken. Dat is geheel waar, maar tegelijkertijd een 
consequentie van de ouderonafhankelijkheid. We zijn 
allemaal gelijkwaardig, maar zeker niet gelijk. Ook ik 
ken de studenten met OV-kaart en door pa en ma 
gefinancierde auto. Het is echter geenszins een reden 
om iedere student maar van een auto te voorzien. 
Voor de PvdA zal afschaffing van de aanvullende 
financiering echter een onoverkomelijke keuze zijn, 
terwijl ook de studentenbeweging hier niet toe te 
verleiden zal zijn. Daarmee is deze, op zich te 
verdedigen, suggestie van tafel.

Beperken van stapelen
Een derde mogelijkheid om extra bezuinigingen 
zonder al te veel problemen in te boeken is het 
beperken van het stapelen van studies. Het 
verschaffen van onderwijs heeft ondermeer tot doel 
om jong volwassenen een positie op de arbeidsmarkt 
te verschaffen van waaruit zij zichzelf kunnen 
ontwikkelen en naar andere posities kunnen 
doorgroeien. Nemen we deze doelstelling nu even als 
kern voor onze redenering, dan is het de vraag of het 
MBO, HBO en WO-onderwijs dat doen. Wie kijkt 
naar de discussies in onderwijs-Nederland krijgt het 
idee van niet. Immers, het HBO probeert krampachtig 
het WO na te doen, terwijl ook binnen het MBO een 
gevoel van achter gesteld zijn merkbaar is. Dit is 
bevreemdend, omdat zowel het MBO als het HBO 
zich hiermee niet kwalificeren als volwaardige 
eindopleidingen, terwijl ze dat wel zijn. En als ze dat 
zijn, dan bieden deze opleidingen jongeren een 
uitstekende start-positie op de arbeidsmarkt (afgezien 
van externe factoren zoals krapte op de 
arbeidsmarkt). In dat geval is het te verdedigen dat de 
overheid bijdraagt in het volgen van één opleiding op 
één van de hier genoemde niveaus. Consensus lijkt er 
te bestaan als het gaat om blokkade van stapeling van 
WO op HBO. Op het blokkeren van de stapeling van 
HBO op MBO rust echter nog een groot taboe. En 
hoewel ik groot voorstander ben van maximale 
ontplooiingsmogelijkheden voor individuen en deze 
keuze derhalve niet zou willen maken, noodzaken de 
gestelde bezuinigingsdoelstellingen daar echter wel 
toe. Daarmee gaan we zeker kort door de bocht,
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omdat zo veel neveneffecten optreden die nadere 
bestudering en aandacht behoeven. Zo hebben we niet 
stil gestaan bij de mogelijkheid om binnen het 
middelbaar onderwijs te stapelen of de 
ongelijkwaardigheid tussen hen die een weg willen 
volgen via het beroepsonderwijs en hen die een weg 
volgen binnen het middelbaar onderwijs.

Herinrichting Hoger Onderwijs
De politiek heeft twee bezuinigingsdoelstellingen 
geformuleerd op het gebied van hoger onderwijs. De 
eerste ligt op het gebied van de herinrichting van het 
Hoger Onderwijs, de tweede op de zojuist besproken 
studiefinanciering. Door het ministerie van OCW 
worden beide nadrukkelijk onafhankelijk van elkaar 
beschouwd. Om twee redenen is dat volstrekt ten 
onrechte. Ten eerste werken beide bezuinigingstaken 
als communicerende vaten op elkaar. Wordt, zoals 
het eruit lijkt te zien, zo'n twee honderd miljoen 
minder bezuinigd op de herinrichting Hoger 
Onderwijs, dan zal dit geld bij de studiefinanciering 
vandaan moeten komen. Ten tweede wil de minister 
van OCW 1.2 miljard bezuinigen op de 
studiefinanciering doormiddel van 
volume-maatregelen.
Zoals reeds eerder aangegeven kan dat vorm worden 
gegeven door minder studenten recht te geven op 
studiefinanciering of studenten minder lang in het 
onderwijs-traject te laten zitten. Tot het jaar 1999 
zullen er 20.000 studenten in het Hoger Onderwijs 
extra bijkomen. Hier valt dus geen positief effect te 
verwachten. Blijft over het verkorten van 
verblijfsduur van de student in het onderwijsbestel. 
Mede in dit licht zijn ook de oorspronkelijke plannen 
van paars te zien waar het ging om de invoering van 
een masters/bachelors-fase. Gelukkig is deze variant 
in politiek Den Haag ondertussen een zachte dood 
gestorven. Maar daarmee is het probleem nog niet 
verdwenen.
Er wordt op dit moment naarstig gestudeerd op 
mogelijkheden om het Hoger Onderwijs zo in te 
richten, dat de verblijfsduur wordt bekort. Hoewel het 
niet helemaal in het kader van dit artikel ligt, wil ik 
toch een korte opmerking hierover maken.
Veelal wordt verondersteld dat het aantrekkelijker 
maken van het onderwijsprogramma leidt tot betere 
studieresultaten. Afgezien dat de kwaliteit van 
onderwijsprogramma's vanuit deze stellingname 
onder druk kunnen komen te staan, blijkt het 
eenvoudig weg ook niet juist te zijn. In een onlangs 
gepubliceerd promotieonderzoek van de psychologe J. 
Cohen-Schotanus 'Effecten van 
curriculumveranderingen' is aangetoond dat een 
betere organisatie van het onderwijs en duidelijke 
examenregels leiden tot betere studieresultaten en 
daarmee tot een kortere verblijfsduur van de student
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in een onderwijsprogramma.
En daarmee is een vanuit de studentenbeweging 
herhaaldelijk geopperde stelling met bewijsvoering 
onderbouwd.
Namelijk dat vooral de instellingen op dit moment 
zich zouden moeten inspannen om studeerbare 
programma’s aan te bieden, de begeleiding van 
studenten aanzienlijk zouden moeten verbeteren en 
onderwijs weer een meer prominente plaats in het 
instellingsbeleid moeten geven. De instellingen 
hebben zich lang verzet tegen deze stelling. Het was 
al goud wat er blonk, de instellingen trof geen blaam. 
Hopelijk zal de minister erin slagen, met dit 
promotieonderzoek in de hand, instellingen te 
bewegen tot kritisch zelfonderzoek en aanpassing 
waar nodig. De ruwe schatting is dat, indien de 
aanbevelingen uit het promotieonderzoek worden 
overgenomen, er een bezuiniging van ongeveer 1 
miljard gulden geboekt kan worden. En dat dan 
zonder een kostbare en tijdrovende herziening van het 
Hoger Onderwijs om bezuinigingsdoelstellingen te 
halen.

Slot
De politiek is niet bereid tot het maken van werkelijk 
radicale consistente keuzes, die allen zonder meer 
zeer doen, maar op termijn ook rust aan het 
onderwijsfront kunnen brengen en het systeem van 
studiefinanciering overeind kunnen houden. We 
moeten het nu doen met ad-hoc bezuinigingen op de 
studiefinanciering. Net zo lang, totdat een volledig 
leenstelsel overblijft, want dat is het sombere 
toekomstbeeld, waar we naar toe glijden, in weerwil 
wat politici ook mogen beweren.

Zeker als we de volgende zin uit de begroting van 
OCW op ons laten inwerken: 'Op dit moment is het 
geboorteniveau 25.000 hoger,dan in 1982; in 1999 
zal het aantal geboorten zelfs 40.000 hoger uitvallen 
dan in 1982. Na 2000 treed een afvlakking van het 
aantal geboorten op, waarbij overigens nog steeds 
van een aanzienlijk hoger geboortecijfer sprake is dan 
bij het begin van de jaren '80.'
Regeren is vooruit zien.
Je hoeft geen helderziende te zijn om de angst voor 
het ontstaan van een volstrekt leenstelsel, bij de 
huidige keuzes die gemaakt worden, te verklaren. 
Terwijl het niet nodig is. Met de keuze voor het juiste 
relatief- prestatiebeursmodel. Met de toekenning van 
een werkelijk ouderonafhankelijke studiefinanciering 
aan hen die een eerste steun in de mg nodig hebben 
voor het verwerven van een eigen positie in het 
maatschappelijk leven, zodat ze zich vervolgens 
verder op eigen kracht kunnen ontplooien. En met een 
verantwoordelijkheid die nadrukkelijk ook bij de 
onderwijsinstellingen gelegd kan en moet worden. 
Maar paars kiest er niet zomaar voor. Daar zijn 
krachtige signalen vanuit de studentenbeweging of 
andere delen van de samenleving voor nodig. Want 
onderwijs is een gemeenschappelijk belang en geen 
hobby voor een groep ambtenaren of politici.

Frank van Dalen is voormalig vice-voorzitter van de 
JOVD, was als lid van de JOVD-onderwijs- 
commissie betrokken bij de ontwikkeling van de 
prestatiebeurs en is nu lid van de W D  
partij-adviescommissie voor Onderwijs en Cultuur. 
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. ■
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Besturen in het onderwijs

Wim van Gelder

Inleiding
Het onderwijsgebouw kent vele kamers. Vanuit een 
grote verscheidenheid aan invalshoeken valt er veel 
over het onderwijs te zeggen. Ik wil een keuze doen 
en mij vooral bezighouden met de vraag wie 
verantwoordelijk is voor het onderhoud en de 
vernieuwing van dit gebouw. Discussies over 
onderwijs laaien vooral op als er bezuinigingen 
aangekondigd worden. Dat is jammer omdat er net 
zoveel reden is ons druk te maken over het onderwijs 
zonder dat er van bezuinigingen sprake is.

Liberté Egalité Fratemité

Laten we wel zijn, niemand kan tevreden zijn met het 
gegeven dat ongeveer éénderde van de schoolverlaters 
jaarlijks zonder beroepskwalificatie op de 
arbeidsmarkt komt.
Er is veel op het onderwijs afgekomen, jaar na jaar is 
het gekonfronteerd met bezuinigingen. Eventuele 
acties tegen die bezuinigingen worden altijd gevoerd 
door directbetrokkenen. Anderen laten zich dan niet 
horen omdat ze buiten schot gebleven zijn. Dat is 
opvallend omdat er daarmee te weinig oog is voor het 
feit dat elke vorm van onderwijs met een andere te 
maken heeft.

15 November '94



Het bevorderen van die samenhang is één van de 
belangrijkste opgaven voor de komende jaren.

Vergroting van effectiviteit
Op het onderwijs zijn niet alleen bezuinigingen 
afgekomen. Er zijn ook projecten gestart die beogen 
de samenhang in het onderwijs te vergroten. Dat is 
het geval met de basisvorming, gericht op de eerste 
fase voortgezet onderwijs, met "Weer samen naar 
school", waarin het primaire onderwijs en speciaal 
onderwijs in onderling verband gezien worden. Ook 
met het streven om tot Regionale Opleidingencentra 
te komen in het veld van beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie. Bij deze projecten staan 
bezuinigingen niet centraal of spelen in het geheel 
geen rol. Er zit wel een verbindend element in.

Dat is het bevorderen van de samenhang tussen 
vormen van onderwijs met als doel de effectiviteit van 
het onderwijssysteem te vergroten. Vernieuwingen in 
het onderwijs zijn vooral nodig om de efficiëntie en 
effectiviteit te versterken. In algemene zin is dat te 
vertalen in de opdracht het aantal uitvallers te 
verkleinen en meer jongeren met een afgeronde 
opleiding het onderwijs te doen verlaten. Aan 
onderwijsverlaters worden immers hogere eisen 
gesteld, vanuit de arbeidersmarkt en de samenleving 
als geheel.
Om dit doel te bereiken gaat het niet alleen om meer 
geld. Net zo interessant is de vraag of het geld dat nu 
naar het onderwijs gaat goed besteed wordt en of dit 
niet beter kan. Deze vraag wordt steeds belangrijker 
en relevanter, en niet alleen omdat er druk op de 
middelen blijft bestaan. Ook al zou dat niet het geval 
zijn dan is er nog geen reden om zonder meer overal 
meer geld aan uit te geven. De organisatie van het 
onderwijs staat vaak zelf de verbetering van de 
effectiviteit en daarmee zijn eigen vernieuwing in de 
weg.

Toename belang onderwijs
Nederland is een land dat het niet moet hebben van 
economische activiteiten waarvoor lage lonen 
doorslaggevend zijn. Als we alleen op basis daarvan 
zouden moeten concurreren, staat ons nog wat te 
wachten. Veel van de landen waarmee we 
concurreren, kennen een loonkostenniveau dat veel en 
veel lager ligt dan dat in ons land. Wij moeten het 
hebben van andere dingen, van onze infrastructuur, 
onderzoek en ontwikkeling en onze goed opgeleide 
beroepsbevolking. Het perspectief van welvaart en 
werkgelegenheid is in toenemende mate afhankelijk 
van meer kennisintensieve activiteiten, zowel in de 
industrie als de dienstensector.
Voor de toekomst van onze welvaart en 
werkgelegenheid zijn onderwijs en scholing derhalve
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van doorslaggevend belang. Nodig is een adekwaat 
onderwijsstelsel, een stelsel dat iedereen een zodanige 
opleiding meegeeft, dat hij/zij een kans op een 
arbeidsplaats krijgt. Dat is niet alleen voor elk 
individueel staatsburger van belang. Dat is het ook 
voor de maatschappij in zijn geheel. Dit wordt het 
duidelijkst geïllustreerd met het feit dat jongeren 
zonder afgeronde (beroeps)opleiding geen reëel 
perspectief op de arbeidsmarkt hebben. Eén van de 
grootste sociale problemen van deze tijd, de 
langdurige werkloosheid, hangt sterk samen met 
onvoldoende opleiding/scholing.

Onderwijs kan daarmee meer en meer gezien worden 
als een investering in de toekomst - dat geldt zowel 
voor de overheid als voor het individu. Het is in dat 
verband ook nodig te bezien of de door de overheid 
ter beschikking gestelde gelden effectief besteed 
worden, hoe de aansluiting van de diverse vormen van 
onderwijs verbeterd kan worden en hoe beter voor de 
meest passende leerweg gekozen kan worden. Dat is 
deels afhankelijk van het overheidsbeleid, van 
regelgeving, deels van de manier waarop scholen 
inspelen op de eigen omgeving.
Voor het onderwijs is het een grote cultuurschok dat 
er veel instrumenteler naar het bestel wordt gekeken. 
Het gaat nog steeds om ontplooiing. Het 
Regeerakkoord zegt dat heel kemachtig: "Goed 
onderwijs maakt mensen weerbaar en brengt hen 
mogelijkheden tot ontplooiing". Tegelijkertijd wordt 
het bestel als zodanig beoordeeld op de effectiviteit 
van de bijdrage aan de ontplooiing.
De meer instrumentele benadering heeft niet alleen 
konsekwenties voor de onderwijsinstellingen, net zo 
goed voor het overheidsbeleid en de manier waarop 
het ministerie van onderwijs, cultuur en 
wetenschappen met de scholen omgaat.

Nieuwe verhoudingen
De nieuwe regering is bereid gebleken lering uit het 
verleden te trekken. Daarmee is het voorgestelde 
beleid nog niet volledig nieuw. Er wordt immers 
voortgeborduurd op ontwikkelingen die al in gang 
zijn gezet. De afgelopen periode zijn reeds 
verschillende maatregelen getroffen om de effectiviteit 
en efficiëntie van het onderwijs te verbeteren. In het 
voorgaande zijn er een aantal genoemd. Impliciet 
houden de beleidslijnen ook in dat er sprake dient te 
zijn van schaalvergroting. Alleen grotere scholen - al 
dan niet bestuurlijk gezien - zijn voldoende toegerust 
om de gestelde taken uit te voeren. In het 
Regeerakkoord worden verdergaande stappen gezet. 
Zo wordt in het Regeerakkoord aangekondigd dat 
scholen in staat gesteld moeten worden onder de 
gewijzigde omstandigheden hun werk naar behoren te 
doen. Daarbij wordt vooral gewezen op scholen in
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buurten waar de sociale problemen groot zijn.
Scholen krijgen meer vrijheid van handelen, door 
vermindering van beleidsregels en een globaler 
bekostigingsstelsel. Daarnaast zullen primaire 
onderwijstaken zoals de onderwijskundige inrichting 
en het personeelsbeleid door de scholen zelf worden 
uitgevoerd. Randvoorwaardelijke taken zoals het 
beheer van onderwijsgebouwen en het 
achterstandenbeleid worden gedecentraliseerd naar de 
lokale overheid.
Het beoogde veranderingsproces kan alleen slagen als 
er tegelijkertijd een versterking en modernisering van 
de schoolorganisatie ontstaat. Scholen moeten 
uitgroeien tot normale arbeidsorganisaties met een 
eigen organisatie- en personeelsbeleid.

Vanuit deze stellingname is het ook logisch dat de wet 
op de ondernemingsraden van toepassing verklaard 
wordt op het onderwijs. Voor ouders en/of 
leerlingen/studenten zullen aanvullende 
inspraakregelingen gestalte moeten krijgen.

Voorwaarden
Het is niet zo moeilijk op te schrijven dat scholen 
meer vrijheid van handelen moeten krijgen om beter 
in staat te zijn tot een nieuwe taakvervulling te 
komen. Veel essentiëler is het de vraag te 
beantwoorden hoe dat kan en onder welke 
voorwaarden.
Eén basisvoorwaarde is dat een meer autonome 
school die autonomie alleen kan waarmaken als er 
sprake is van een professioneler management. 
Daarvoor dient meer aandacht te zijn. Er zullen extra 
middelen uitgetrokken moeten worden om de 
professionaliteit van de schoolleider/het management 
te vergroten.
In de tweede plaats is het nodig de 
verantwoordelijkheden helder af te bakenen. De 
overheid blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het onderwijs. Hoe die 
kwaliteitsbewaking onder de nieuwe bestuurlijke 
verhoudingen gestalte moet krijgen, is nog niet goed 
uitgewerkt. Dat laatste is met meer zaken het geval. 
Duidelijk is dat zichtbaar in de relatie tussen de meer 
autonome instellingen en de overheid, oftewel het 
ministerie van OCW.
Het lijkt mij goed dit te illustreren met een paar 
voorbeelden. In het kader van de nieuwe 
verantwoordelijkheidsverdeling worden de 
instellingen zelf verantwoordelijk voor de 
wachtgelden (de werkloosheidsuitkeringen). Daar is 
veel voor te zeggen omdat er tot nu toe geen enkele 
rem stond op deze gelden. Het ministerie nam die toch 
voor zijn rekening. Omdat dat als een te grote last 
werd gezien is de verantwoordelijkheid verlegd naar 
de scholen/instellingen. Het grote probleem is dat dat
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alleen mogelijk is als de instellingen in staat zijn eigen 
beleid te voeren. En hier zit 'm de kneep. Als de 
overheid besluit 500 mln. te bezuinigen op het hoger 
onderwijs kan het toch niet zo zijn dat de instellingen 
verantwoordelijk blijven voor die wachtgelden. Dat is 
alleen reëel als de wachtgelden voortvloeien uit het 
eigen beleid. Tegelijkertijd staat vast dat de 
speelruimte voor beleid extra ingeperkt wordt door de 
huidige regelgeving. Niet alleen regelgeving van de 
overheid, vooral ook door de bestaande 
arbeidsvoorwaardenregelingen. Beide bieden thans 
weinig of geen mogelijkheden om een gerichter 
personeelsbeleid te voeren. De nieuwe 
verantwoordelijkheid kan dus alleen waargemaakt 
worden als er van aanvullende actie sprake is. Het 
ministerie zal zich nadrukkelijker dan ooit moeten 
bezighouden met de effecten van zijn beleid. 
Werkgevers en werknemers zullen konsekwenter dan 
ooit de vergrote autonomie tot richtsnoer van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg moeten kiezen.
Hiermee kom ik op één van de centrale punten in de 
discussie over autonomie. Recent vond er een 
discussie in de Kamer plaats over de decentralisatie 
van arbeidsvoorwaardenoverleg in het hoger 
onderwijs. Eén van de punten die de voortgang 
daarvan belemmeren is het feit dat er in het 
wetenschappelijk onderwijs nog steeds geen sprake is 
van een weikgeversclub. Het bevorderen van de 
autonomie van instellingen en het daarmee 
ontwikkelen van onderwijsinstellingen tot moderne 
arbeidsorganisaties zal ertoe moeten leiden dat er 
duidelijkheid komt over de vraag wie 
verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van die 
organisaties. In mijn visie is dat het management van 
de scholen/instellingen. Nodig is dus een discussie 
over bestuurlijke verhoudingen die de beoogde 
autonomievergroting mogelijk maken. Dat kan alleen 
als de relatie tussen de besturen van de instellingen en 
de directie/het management verandert. Besturen van 
de instellingen doen er verstandig aan meer op 
afstand en op hoofdlijnen te besturen en zich niet 
langer bezig te houden met de feitelijke gang van 
zaken in de arbeidsorganisatie. Op termijn zie ik dat 
niet alleen als wenseüjk in het beroepsonderwijs, 
maar ook in het voortgezet en primair onderwijs. Met 
de toename van lump sum financiering wordt de 
beleidsvrijheid van de instellingen groter. Dit moet er 
hoe dan ook toe leiden dat degenen die in directe zin 
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van 
zaken in scholen/instellingen zich professioneler 
moeten en kunnen opstellen. Zij zijn dan ook degenen 
die de problemen rond de wachtgelden op moeten 
pakken. De rol die besturen en hun organisatoren 
thans spelen is aan een forse herijking toe.
In het Regeerakkoord wordt opgemerkt dat de 
bestaande overlegstructuur van het onderwijs
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vereenvoudigd wordt en het stelsel van 
arbeidsvoorwaardenoverleg verder gedecentraliseerd. 
Beide punten passen in het streven tot vernieuwde 
afspraken te komen tussen instellingen en overheid.

Afrondend
Heeft het voorgaande nog wel te maken met de 
kwaliteit van het onderwijs? Het lijkt er vaak op dat 
de kwaliteit alleen beoordeeld kan worden aan de 
hand van vage, maar mooie beschouwingen. Voor mij 
staat vast dat de kwaliteitsdiscussie moet leiden tot 
meer geobjectiveerde normen en uitgangspunten. Niet 
om de scholen daarop direct af te rekenen via 
rendementsbekostiging, wel om beter zicht te krijgen 
op de inspanningen die geleverd zijn om goed 
onderwijs te laten leiden tot resultaten. Met het 
inzetten van deze lijn is het tevens noodzakelijk de 
scholen meer autonomie te geven en een eigen beleid 
te doen voeren. De relatie tussen de centrale overheid 
en de instellingen zal dus vereenvoudigd moeten 
worden.

Minder gedetailleerde regelgeving is een 
noodzakelijke voorwaarde voor zo'n 
veranderingsproces. Tegelijkertijd zullen binnen de 
instellingen "professionals" in staat gesteld moeten 
worden een eigen beleid te voeren. De school moet 
meer gezien worden als een normale 
arbeidsorganisatie. Het management van scholen 
moet een eigen en duidelijke verantwoording dragen 
voor die organisatie. Besturen van scholen zullen in 
deze visie alleen nog op hoofdlijnen moeten sturen en 
derhalve op afstand staan. Daarmee vervalt de basis 
aan de bestaande structuren in het onderwijs. 
Noodzakelijk is het tot een direct werkgeversverband 
te komen, bestaande uit de vertegenwoordigers van de 
directies van scholen.
Ik hoop en ga er vanuit dat dit de lijnen zullen zijn 
waarlangs de komende jaren gewerkt kan worden.

Wim van Gelder is lid van de tweede-kamerfractie 
van de Partij van de Arbeid. ■

Een andere visie op onderwijs

Henri Kalalo
De zorg voor goed onderwijs neemt in de visie van de 
christen-democratie een belangrijke plaats in. In het 
Program van Uitgangspunten van het CDA en het 
Grondslagrapport van het CDJA is deze visie middels 
vier kernbegrippen - gerechtigheid, solidariteit, 
rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid- 
uitgewerkt. Gerechtigheid wordt als hoofdmotief voor 
het overheidshandelen aangemerkt. Het verplicht de 
overheid bescherming te bieden aan de zwakkeren en 
zorg te dragen dat mensen in organisaties rekening 
houden met de rechten van anderen (solidariteit). De 
structuur van het onderwijs zal in beginsel alle 
leerlingen de mogelijkheid moeten bieden een 
ononderbroken leerweg af te leggen, afgestemd op de 
capaciteiten en talenten van afzonderlijke 
onderwijsgenieters. Het onderwijs zal moeten 
toerusten tot vakbekwaamheid en het dragen van 
verantwoordelijkheden ten behoeve van de dienst aan 
de medemens en de samenleving. Gespreide 
verantwoordelijkheid manifesteert zich, als 
ordeningsbeginsel van de samenleving, in de norm 
van verscheidenheid en de veelkleurigheid van 
maatschappelijke activiteiten, die alle een eigen 
karakter hebben.
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Besturen, leerlingen, ouders, leerkrachten dienen de 
medeverantwoordelijkeid te dragen voor het 
onderwijs. Het rentmeesterschap, ten slotte, inspireert 
tot een zorgvuldige omgang met de schepping waarin 
wij leven. Mensen moeten hun talenten kunnen 
ontplooien. De overheid dient daarom op de kwaliteit 
van het onderwijs toe te zien, met inachtneming van 
de eigen verantwoordelijkheden van scholen.

Ontwikkelingen van de afgelopen jaren
In de loop van de jaren is er, door maatschappelijke, 
economische en deels ook technologische 
veranderingen, een bepaalde visie op onderwijs 
ontstaan, die zowel in het onderwijs - wat betreft 
schoolbezoek - als in het bedrijfsleven - wat betreft 
het aannemen van personeel - globaal gezien twee 
gevolgen heeft gehad. In de eerste plaats is er sprake 
van overscholing. Diploma's worden steeds meer als 
paspoorten beschouwd waarmee je ver kan komen. 
Hoe langer je studeert en hoe hoger de diploma's 
gekwalificeerd worden, hoe verder je op de 
maatschappelijke ladder kan komen, zo wordt 
gedacht. Dit leidt ertoe dat mensen langer naar school 
gaan. Tevens staan hierdoor AVO-diploma's (MAVO 
en HAVO) en VWO-diploma's om bepaalde redenen
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in de algemene opinie hoger aangeschreven en hebben 
deze schooltypen met een stijging in leerlingaantallen 
te maken, waar het VBO en in mindere mate het 
MBO met een daling te kampen hebben. Ook kan 
men de laatste jaren een toenemende trend waarnemen 
van leerlingen die allerlei schooltypen op elkaar 
stapelen. In de tweede plaats - en mogelijk als gevolg 
van het vorige punt - hebben werkgevers de 
mogelijkheid om steeds meer eisen te stellen aan 
kandidaat-werknemers, met als gevolg 
onderbenutting. Ze vragen voor bepaalde functies 
hoog gekwalificeerde diploma's. Dit heeft tot gevolg 
dat hoog opgeleide mensen op arbeidsplaatsen terecht 
komen, waar hun capaciteiten niet ten volle worden 
benut. Dit wil echter niet zeggen dat personeel ook 
gericht is opgeleid voor een bepaald 
arbeidsmarktsegment.
Ondanks de steeds langere en hogere opleiding, zijn 
de verwachtingen voor de toekomst niet altijd zonder 
meer positief. In het uit 1991 daterende rapport "Skill 
Shortages in Europe" van de Industrial Research and 
Development Advisory Committee van de Europese 
Commissie wordt een verwachting weergegeven dat 
in de toekomst door de snelle technologische 
ontwikkeling en de vergrijzing van de maatschappij er 
een zeer grote behoefte zal ontstaan aan goed 
opgeleide vakmensen.
Het is de vraag hoe de hiervoor geschetste situatie zo 
heeft kunnen ontstaan. Een en ander zou kunnen 
worden gewijd aan een door de omstandigheden 
verdraaide en naar mening van de werkgroep 
onderwijs van het CDJA verkeerde visie op onderwijs 
in het algemeen, en op de oorsprong en doelstellingen 
van het Nederlands onderwijsstelsel in het bijzonder.

De visie op onderwijs in het algemeen
In een artikel in het onderwijs-opinieblad 'School' van 
april 1994 schrijft professor Dodde dat onderwijs 
behalve van "maatschappelijk-economische 
betekenis" ook "cultureel-intellectueel van belang" is 
en bovenal wordt "geïnterpreteerd als een 
welzijnsvoorziening". Hij leidt dit af uit het feit dat 
eerdergenoemde overscholing en onderbenutting niet 
leidt tot het verminderen van schoolbezoek. Het 
laatste is volgens mij eenvoudig te verklaren dooreen 
spiraalbeweging die is ontstaan door een 
wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hoe 
meer eisen de werkgevers stellen, hoe langer mensen 
naar school gaan en des te meer ze proberen hoog 
gekwalificeerde diploma's te halen. Hieruit zou dan 
juist blijken dat er bij de keuze van secundair 
(voortgezet) onderwijs en tertiair (hoger) onderwijs 
wel degelijk maatschappelijk-economische factoren 
een rol spelen.
Steeds meer mensen zien onderwijs als een weg 
waarlangs de hogere delen van de arbeidsmarkt te

bereiken zijn en als een middel om de 
maatschappelijke status op te hogen. Een voorbeeld 
hiervan vormen de universitaire talenstudies. Op deze 
talenstudies zou men een tweede fase-opleiding 
kunnen laten volgen die een eerstegraads 
lesbevoegdheid oplevert. Vanuit de universitaire 
studenten stromen de laatste jaren steeds minder 
mensen door naar deze lerarenopleiding.
Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat het 
imago van het leraarschap maatschappelijk gezien 
behoorlijk gedaald is. Daarbij speelt ongetwijfeld de 
financiële onaantrekkelijkheid van de onderwijswereld 
een rol. De management-varianten trekken 
daarentegen vele studenten. En desnoods studeert men 
"op de literaire kant af', om zo wellicht via een 
assistent-in-opleiding-plaats een kans te maken op een 
'hogere' baan, ook al is de kans daarop soms erg 
klein. Maatschappelijk-economische factoren spelen 
dus wel degelijk een grote rol.
Deze visie is niet altijd even reëel. Zoals uit het 
voorbeeld van de universitaire lerarenopleidingen al 
blijkt, richt men zich soms liever op de hogere 
arbeidsmarktsegmenten, waar de kans op een baan 
juist veel kleiner is. Hiermee houdt ook de schifting 
tussen beroeps- en AVO-opleiding verband.

De visie op oorsprong en doelstellingen 
van het Nederlands onderwijsstelsel
Door de grote verscheidenheid aan schooltypen en de 
reeds genoemde verschuivingen in de visie op 
onderwijs in het algemeen, is men het zicht op de 
oorsprong en doelstellingen van deze verschillende 
schooltypen kwijtgeraakt. Dit blijkt uit de toename 
van het zogenaamde stapelen, wat kan worden 
gedefinieerd als het zoeken van een weg in het 
onderwijs via verschillende typen onderwijs. Het 
volgende voorbeeld kan dit verduidelijken. Steeds 
meer HAVO-leerlingen zoeken een weg naar het 
HBO via het MBO. Met name mensen die naar het 
HEO (Hoger Economisch Onderwijs) en HTO (Hoger 
Technisch Onderwijs) willen, stappen eerst naar het 
MEAO of de MTS. Dit is een van de meest vreemde 
vormen van stapelen. MBO is voor mensen van 
MAVO en VBO. HAVO-leerlingen horen daar 
eigenlijk niet thuis. Dit probleem zou overigens 
moeten worden opgelost door een aanpassing van het 
HAVO. De neiging tot stapelen is namelijk niet alleen 
toe te schrijven aan de keuze van de leerling, maar 
ook aan de slechte aansluiting tussen opleidingen in 
het VO en HO. VWO-leerüngen kiezen vaak het 
HBO als vervolgopleiding, soms als tussenstap naar 
het WO. Ook hier is sprake van een vreemde stap. 
VWO is, zoals de naam al zegt, voorbereiding op het 
WO.
HBO is bedoeld als vervolgopleiding voor HAVO- en 
MBO-leerlingen. Uit deze voorbeelden blijkt al dat
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het overzicht over de doelstellingen van de 
verschillende onderwijstypen bij veel mensen is 
verdwenen. Aangemoedigd door eventuele slechte 
aansluitingen in opleidingen, proberen leerlingen toch 
zo hoog mogelijk te reiken op de ladder van scholing 
en stapelen zo door.
Al eerder werd aangegeven dat AVO-opleidingen 
meer belangstelling krijgen dan beroepsopleidingen. 
Ons inziens komt dit o.a. doordat AVO-opleidingen 
in de publieke opinie hoger staan aangeschreven. Dit 
heeft niet zoveel te maken met het concept 
beroepsonderwijs. De devaluatie geldt namelijk niet 
het gehele beroepsonderwijs. Voor het HBO verwacht 
het CBS in de komende jaren namelijk een stijging 
van studentenaantallen, waar het WO met een daling 
te maken zal krijgen.
Van de leerlingen die het tertiair onderwijs ingaan, 
belandt een groot deel dus uiteindelijk op een 
beroepsopleiding.

Een andere visie
Het gevolg van dit alles is bepaald niet positief te 
noemen. De kloof tussen school en arbeidsmaikt 
wordt almaar groter. Al enige tijd wijzen 
onderwijskundigen en -psychologen als Lauren 
Resnick erop dat vaardigheden en kennis "in school" 
en "out school" geleerd, niet zonder meer onderling 
overgedragen worden en dat bijvoorbeeld uitvoerige 
"training in electronics and troubleshooting theories" 
in weinig kennis en nog minder vaardigheden in het 
uitvoeren van "electronic troubleshooting" voorziet1. 
Op school leren leerlingen vaak algemene 
vaardigheden en principes die zouden moeten worden 
overgedragen naar specifieke situaties, welk proces 
transfer heet. Maar die transfer vindt niet altijd 
plaats. Het gevolg is dat bepaalde vakken als saai, 
zinloos of moeilijk worden betiteld, omdat de 
aansluiting met het dagelijkse leven wordt gemist. 
Leerlingen gaan dan slechts naar school om hun 
diploma te halen, hetgeen bepaald niet bevorderlijk is 
voor de motivatie in het leerproces. Al deze 
ontwikkelingen zouden kunnen worden 
tegengehouden door op een andere manier naar 
onderwijs te kijken. In de huidige visie is onderwijs 
niet meer dan de weg naar een diploma, waarmee je 
ver op de arbeidsmarkt probeert te komen. Naar 
school gaan staat los van het 'echte' leven en dus ook 
van wat op de schoolperiode volgt, het werkleven.
Het zou te prefereren zijn als de arbeidsmarkt 
allereerst stopt met het vragen van zo hoog mogelijk 
gekwalificeerde mensen. Tegenwoordig wordt voor 
bijvoorbeeld kassière vaak HAVO gevraagd, waar 
VBO/MAVO al voldoende zou moeten zijn. Het gaat 
niet om zo hoog mogelijke aangeschreven diploma's,

maar om zo gericht mogelijk opgeleid personeel. Daar 
zou de werkgever zelf ook een rol in kunnen spelen. 
Het probleem afschuiven door alleen maar hoger 
opgeleid personeel aan te nemen is voor een korte 
periode wellicht afdoende, maar op langere termijn 
zal dit zeker niet gezond zijn voor onderwijs en 
arbeidsmarkt.
Daarnaast kan men in de onderwijswereld proberen 
het onderwijs meer op de arbeidsmarkt af te stemmen. 
Nu de basisvorming in het voortgezet onderwijs is 
ingevoerd, zal een goede aansluiting hierop 
behulpzaam en nodig kunnen zijn. Er wordt al 
gesproken over doorstroomprofielen die als vervolg 
kunnen dienen. Dergelijke profielen moeten een 
aansluiting gaan vormen op de basisvorming en 
bieden de leerling een verplicht stuk onderwijs met 
daarbij een aantal profielvakken en vrije keuze 
vakken. Het aantal profielen is echter beperkt 
(ongeveer vier). Een profiel leidt een leerling op voor 
een bepaald deel van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 
'economie en maatschappij', waarin 
sociaal-economische elementen aan de orde komen, of 
'natuur en techniek', waarin de natuurkundige en 
wiskundige elementen de boventoon voeren. Een vrije 
ruimte maakt het de leerling dan mogelijk een 
persoonlijke noot aan het geheel toe te voegen.
Een en ander zou bij leerlingen/studenten en 
werkgevers het beeld moeten opleveren van onderwijs 
als middel tot een betere vervulling van een plaats op 
de arbeidsmarkt. Onderwijs is dan één van de fases in 
het leven van een mens die hem/haar meer bruikbaar 
moet maken in de maatschappij. Algemene vorming 
en beroepsvorming moeten daarbij hand in hand gaan. 
Het scheiden daarvan, zoals professor Dodde in zijn 
artikel voorstelt, levert geen enkel voordeel op. De 
kloof tussen arbeidsmarkt en school wordt dan alleen 
maar groter en het bevordert het leerproces niet. Het 
is juist de unieke combinatie van het aanleren van een 
algemene vaardigheid en een situatie-afhankelijke 
vaardigheid die het toepassen in de praktijk zal 
vergemakkelijken en bevorderen.De voortgang van 
overscholing en onderbenutting, van stapelen van 
verschillende onderwijstypen en het groter worden 
van de kloof tussen arbeidsmarkt en school moet 
worden stopgezet. Alleen als onderwijs zowel door 
individu als bedrijfsleven niet meer als een doel op 
zich, maar als een (belangrijk) middel in de vorming 
van een mens wordt gezien, waarbij maatschappelijk- 
economische factoren slechts een bijrol vervullen, zal 
dit een haalbare zaak zijn. Dit is een wijzigingsproces 
dat veel tijd kost en waar ook veel andere, hier niet 
genoemde, factoren bij betrokken zullen zijn, maar 
dat het overwegen zeker waard is.
Henri Kalalo, Werkgroep Onderwijs CDJA. ■

Zie hiervoor bijvoorbeeld L.B. Resnick, "Leaming in school and out",
Educational Researcher 16(9) (1987), pgg.13-20
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De relatie tussen Hoger Onderwijs, 
bedrijfsleven en de arbeidsmarkt

Sandra van Rijkotn 
Marga Remmers

Iedereen die studeert krijgt vroeg of laat te maken met 
het bedrijfsleven. Als je afgestudeerd bent, wordt je 
geacht te gaan solliciteren en dan begint de lol pas. Je 
krijgt te maken met de personeelsadvertenties waarin 
ongelofelijk veel van je geëist en gevraagd wordt. Er 
worden diploma's geëist en daarnaast ook nog een 
aantal jaren werkervaring. De pas afgestudeerde 
student heeft natuurlijk geen werkervaring. Hij of zij 
is nieuw op de arbeidsmarkt. Hierbij moetje een 
onderscheid maken tussen een HBO-er en een 
academicus. Eeen HBO-er loopt vaak stage en doet 
daar ervaring op. Voor een academicus is dit minder 
vanzelfsprekend. Lang niet alle universitair 
afgestudeerden lopen stage. Diegene die wel stage 
lopen, lopen vaak korter en minder vaak stage dan 
een HBO-er. Dus op het vlak van werkervaring heeft 
een HBO-er een voorsprong op de academicus. Voor 
veel banen wordt echter vaak wel een academisch 
denkniveau gevraagd en een aantal jaren 
werkervaring. Hier komt duidelijk uit naar voren dat 
er een kloof is te constateren tussen jong 
afgestudeerden en de arbeidsmarkt. De vraag is wat 
te doen is aan deze kloof.
We kunnen bij dit probleem enkele oplossingen 
aandragen:

* meer stageplaatsen
* opleidingen binnen de bedrijven
* studies beter laten aansluiten op de 
arbeidsmarkt, bedrijven betrekken bij het 
Hoger Onderwijs.

Meer stageplaatsen
Op dit moment loopt lang niet elke student stage. Dit 
geldt vooral voor universitaire studies. Eigenlijk zou 
er binnen elke studie een stage verplicht gesteld 
moeten worden. Een stage heb je niet alleen nodig om 
werkervaring op te kunnen doen, maar ook om te 
kijken of je later in dit vak verder wilt. Bovendien 
krijg je de mogelijkheid om het geleerde in praktijk te 
brengen.
Bedrijven moet verplicht worden gesteld stage
plaatsen ter beschikking te stellen.

Deze stageplaatsen moeten ook daadwerkelijk inhoud 
hebben. Ze moeten op niveau van de student liggen en 
de student moet zijn theoretische kennis hierin kwijt 
kunnen. Het moet niet zo zijn dat bedrijven stages 
zien als goedkope arbeidsplaatsen. Nu is het vaak zo, 
dat stagiaires gezien worden als makkelijke hulpjes, 
als manusje van alles. Zij knappen dan de verveelde 
klusjes op. Van een echte leerzame periode is vaak 
geen sprake.
Je kan dus concluderen dat bedrijven nuttige 
stageplaatsen beschikbaar moeten stellen. Bovendien 
moet er voor elke studie gelden dat er een stage in het 
programma zit. De stages moeten gezien worden als 
een ervaringsplaats. Deze moeten door bedrijven en 
arbeidsbureaus gezien worden als werkervaring en je 
moet ze dan ook op je curriculum vitae kunnen zetten.

Opleidingen binnen bedrijven
Naar aanleiding van de ervaringswens bij sollicitaties 
moeten de bedrijven niet alleen stageplaatsen 
beschikbaar stellen, maar ook opleiding binnen het 
bedrijf geven. Die opleidingen moeten gericht zijn op 
de gevraagde taken. Hierdoor krijg je gespecialiseerde 
mensen met werkervaring.
Het is niet de bedoeling dat deze opleidingen gaan 
functioneren als vervanging van het Hoger Onderwijs. 
Het moet juist een aanvulling zijn op de gevolgde 
studie. Het is daarom van groot belang dat 
academische opleidingen en HBO-studies daarbij zelf 
gericht zijn op dit bedrijfsleven. Er moet dus sprake 
zijn van een afstemming van beide kanten. Iets wat nu 
vaak ontbreekt. Er zijn immers genoeg 
afgestudeerden, maar voor sommige takken binnen 
het bedrijfsleven is het heel moeilijk om de geschikte 
mensen te vinden. Arbeidsmarkt en bedrijfsleven 
zullen dus beter op elkaar afgesteld moeten worden. 
Toch zal dit altijd een gedeeltelijke utopie blijven, 
omdat je immers heel moeilijk mensen kunt 
verplichten een studie te volgen die ze niet leuk 
vinden.
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Je kunt hierbij trachten mensen te stimuleren toch een 
dergelijke studie te volgen door ze goede begeleiding 
gedurende hun studie aan te bieden en eventueel te 
stimuleren door het verstrekken van een extra beurs. 
We kunnen dus concluderen dat een opleiding binnen 
een bedrijf zeer zinvol is, mits deze goed aansluit op 
de vooropleiding van de pas afgestudeerden.

Studies beter later aansluiten op de 
arbeidsmarkt, bedrijven betrekken bij 
Hoger Onderwijs
Daarnaast verandert de maatschappij steeds en 
worden er nieuwe technieken of oplossingsstrategieën 
ontdekt. Hier moet door middel van opleidingen 
aandacht aan worden besteed. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat er nauwe contacten tussen het 
bedrijfsleven en het Hoger Onderwijs zijn. Zo kunnen 
er ervaringen van twee kanten worden uitgewisseld. 
Het bedrijfsleven kan de laatste ontwikkelingen 
doorgeven aan het Hoger Onderwijs en het Hoger 
Onderwijs kan op zijn beurt het bedrijfsleven op de 
hoogte houden van de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Hiervoor is een nauw contact nodig 
tussen het bedrijfsleven en het Hoger Onderwijs.
Vaak is er kloof tussen wat er gevraagd wordt aan 
praktische en theoretische kennis in het bedrijfsleven 
en wat men hiervan krijgt op het Hoger Onderwijs. 
Deze kloof moet verkleind worden. Hiervoor moet het 
bedrijfsleven meewerken aan de opzet van het 
studieprogramma van het Hoger Onderwijs zodanig 
dat de opleiding aansluit op de functie die de 
studenten later in het bedrijfsleven kunnen gaan 
uitoefenen. Momenteel worden er zeker binnen het 
HBO en de universiteit vele studies "bij verzonnen" 
bij welke je een vraagteken kunt plaatsen met 
betrekking tot het maatschappelijk nut van deze 
studies.

Afgestudeerden blijken na het afronden van hun 
studie vaak moeilijk plaatsbaar te zijn op de huidige 
arbeidsmarkt. De kostenpost is hoger dan de 
batenpost en je kunt je daardoor af vragen of het 
Ministerie van Onderwijs dergelijke studies wel toe 
moet laten staan. Bijvoorbeeld de studie cultuur en 
beleid internationaal aan de Hogeschool Holland, 
Europese studies, communicatiewetenschappen. Deze 
studies sluiten niet aan bij de arbeidsmarkt.
Het gaat hierbij vaak of om niet erkende studies of 
om wetenschappelijke studies die afgeleid zijn van 
een HBO-opleiding. In dit laatste geval is er sprake 
van een gebrek aan praktijkervaring.
Je kunt concluderen dat het bedrijfsleven een nauw 
contact moet onderhouden met het Hoger Onderwijs. 
Bovendien moeten de studies aansluiten bij wat er 
gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. De studies 
moeten tevens een maatschappelijk nut hebben. Zeker 
in het kader van de hedendaagse bezuinigingen is het 
zinvol dat alle studies goed gericht zijn op wat het 
bedrijfsleven verwacht.

In dit stuk hebben wij getracht aan te geven waar de 
lacunes liggen in de relatie tussen het bedrijfsleven, 
de arbeidsmarkt en het Hoger Onderwijs. Als 
hoofdconclusie kan je stellen dat het Hoger Onderwijs 
en het bedrijfsleven veel meer met elkaar moeten 
communiceren. Hierdoor sluiten de studies meer aan 
op de eisen van het bedrijfsleven.
Bovendien moet het bedrijfsleven meer stageplaatsen 
aanbieden en deze moeten ook op niveau van de 
student zijn. Hierdoor krijgt de student ervaring en 
dat is handig als hij of zij later moet gaan solliciteren.

Namens de werkgroep onderwijs van de Jonge 
Democraten, Sandra van Rijkom en Mar ga Remmers

Over kennis, onderwijs en arbeid

F r a n k  S t u d u l s k i

Inleiding: de samenleving in 
permanente staat van verbouwing
De stelling dat de samenleving verandert, lijkt haast 
obligaat. Veranderingen zijn een onderdeel van het 
denken over de samenleving geworden. Van 
Glinsteren en Van Ruyven (1993) vinden dat 
verzamelde data en theorieën over de samenleving 
steeds minder een representatie van de werkelijkheid 
bieden en typeren de samenleving daarom als "De

Liberté Egalité Fratemité

Ongekende Samenleving" (DOS).
Welke invloed heeft die veranderende samenleving op 
de relatie tussen kennis, onderwijs en arbeid? Het 
onderwijs heeft als taak mensen voor te bereiden op 
een toekomst, maar door snelle veranderingen wordt 
deze taak een steeds grotere uitdaging. Kennis kan 
snel zijn toepasbare waarde verliezen. Adriaansens 
(1993) spreekt in dit verband van een steeds kleinere 
halfwaardetijd van kennis. Er is een grote kans dat de
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(feitenkennis die wij nu op school leren over tien jaar 
grotendeels achterhaald zal zijn. Het lijkt erop dat de 
onzekerheid over de toekomst in de laatste jaien heeft 
geleid tot een overlading van zowel het formele als 
het informele curriculum2. Is het nodig de relatie 
tussen onderwijs, kennis en arbeid vanuit een ander 
perspectief te bezien? Is er kennis waarvan de 
houdbaarheidsdatum niet zo snel verloopt? Is deze 
kennis door onderwijs te verwerven?

Aan de hand van de drie adviezen die de ARO in 
1994 uitbracht, wordt getracht een visie te bepalen op 
deze uitdagingen. Ik ga in op drie elementen in de 
relatie tussen kennis, onderwijs en arbeid: de lokatie 
van onderwijs in de (levens)loopbaan, de aard van 
kennis en leervormen. Het kan zijn dat u bij lezing 
van de tekst nu al een gevoel van déjü vu bekruipt: dit 
weten we toch al! De vraag is dan ook waarom deze 
aloude pedagogische concepten opnieuw aan 
actualiteit winnen. Dat kan mijns inziens doordat 
economische noodzaak deze pedagogische visies in 
een nieuw actueel kader plaatst.

Van initieel naar post-initieel
Wij zijn gewend te denken in een stelsel van 
onderwijs dat gelokaliseerd is in de eerste 
levensfasen. In dat initiële onderwijs wordt de basis 
gelegd voor een volwaardig functioneren voor het 
gehele leven. Er zijn echter twee ontwikkelingen die 
dit uitgangspunt langzaam maar zeker uithollen. Ten 
eerste biedt vijftien tot twintig jaar aaneengesloten 
scholing steeds minder (kennis)garantie voor het 
gehele leven, simpelweg omdat maatschappelijke 
veranderingen te snel gaan. Ten tweede blijkt 
post-initieel onderwijs een groter rendement te hebben 
in teimen van leereffecten en -opbrengsten, omdat de 
lerende de leerstof direct kan relateren aan de eigen 
praktijkcontext, zoals ook geïllustreerd in het eerste 
advies van de ARO (1994a), waarin leren middels 
netwerken rondom de beroepspraktijk wordt 
benadrukt. Theoretische kennis uit verschillende 
vakdisciplines heeft meer rendement als deze 
toepasbaar wordt gemaakt in praktische situaties, 
bijvoorbeeld werksituaties. Dan kan een transfer 
plaatsvinden van de ene naar de andere leercontext. 
Het vermogen om principes in nieuwe situaties toe te 
passen en de bruikbaarheid daarvan voor het oplossen 
van problemen in te schatten, blijkt bovendien een 
belangrijke competentie voor innovaties. Nu worden
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bestaande mogelijkheden tot innovatie vaak onbenut 
omdat de dwarsverbanden niet worden gelegd.
Als blijkt dat innovatief gedrag vooral tot 
ontwikkeling komt als reële problemen worden 
aangepakt in interactie met collega's en experts, dan 
valt het te overwegen het onderwijsstelsel daarop aan 
te passen. In het advies over het stelsel hoger 
onderwijs (Van hoger onderwijs naar hoger leren, 
1994c) wordt daarom juist bepleit dat differentiatie 
zich mede buiten het reguliere stelsel afspeelt. Bij-, 
her- en omscholing tijdens de loopbaan zouden niet 
alleen gezien kunnen worden als noodvoorziening 
tijdens transities in de loopbaan, maar leerweg en 
loopbaan vormen dan één geheel. Hiertoe zou de 
oveiheid structurele fiscale voorzieningen kunnen 
scheppen. Het begrip 'éducation permanente' kan 
opnieuw afgestoft worden en geoperationaliseerd. 
Jongeren zullen zich moeten aanwennen om te denken 
in termen van strategische persoonlijke ontwikkeling 
(Van Hulst, 1994).

Risicovol leren
Door de snelle opeenvolging van veranderingen, 
wordt permanente educatie meer en meer een 
noodzaak. Daarbij is het zinvol stil te staan bij de 
manier waarop wordt geleerd. In het ARO-advies 
'Ruimte voor leren' (1994b) wordt het begrip 
’kennis-als-gereedschap' opnieuw benadrukt. Met 
kennis-als-gereedschap wordt, middels stimulering 
van meta-cognitieve vaardigheden3, gestreefd naar 
meer inzicht en zelfredzaamheid in het eigen 
leerproces: verantwoordelijkheid voor het eigen 
leeiproces kan ten goede komen aan de intrinsieke 
motivatie van de lerende. Het streven naar 
kennis-als-middel in plaats van 
kennis-als-doel-op-zich, kan het leerproces 
dynamischer maken. Er zou een accentverschuiving 
moeten plaatsvinden van weten 'wat' naar weten 'hoe'.

Er zijn twee redenen die kennis-als-gereedschap op 
dit moment tot een actueel streven maken. Zojuist is 
geconstateerd dat educatie meer een permanent 
karakter krijgt. Om te blijven leren is een positieve 
attitude ten aanzien van leren belangrijk. In het hoger 
onderwijs blijkt dat als grotere toegankelijkheid 
samengaat met kwantitatieve rendementsmaten, dit 
kan leiden tot verschoolsing en misschien wel 
infantilisering van het onderwijs: verschoolsing in de 
betekenis van het aanreiken van informatie in

2 Scholen worden overvraagd door belanghebbers en politici, die de school zien als een instrument om de 
samenleving te veranderen. Kinderen hebben het tegenwoordig na schooltijd druk met hobby's en clubs. Een 
actief buitenschools leven wordt middels het verborgen vormings- en leerplan van hun ouders gestimuleerd, en 
oogst maatschappelijke waardering ('Je weet nooit waar het nog eens goed voor is').
3 Meta-cognitie: kennis en opvattingen die iemand heeft over zijn cognitief functioneren (denken, 
redeneren, onthouden, e.d.) en over de wijze waarop dit functioneren gestuurd kan worden (Boekaerts en 
Simons, 1993, p. 9).
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hapklare brokken aan lerenden. De docent neemt dan 
de mentale activiteit van de leerling over en kauwt de 
stof voor. Dat leidt tot de volgende leerstrategie: 
enkele dagen stampen, spuien op het tentamen, en het 
meeste binnen twee maanden weer vergeten. Op deze 
manier is er een grotere kans dat leerlingen het vooral 
van hun extrinsieke motivatie moeten hebben: leren 
wordt verengd tot het 'halen van een voldoende', met 
het gevaar dat de student de kennis zelf eerder ervaart 
als ballast dan als een potentiële verrijking. 'Instructie 
die structureel leeractiviteiten van de leerling 
ovemeemt, onttrekt zich aan de verantwoordelijkheid 
om de leerling te ontwikkelen tot zelfstandig denkende 
leerlingen. De leerlingen vervallen op den duur tot 
afhankelijk leergedrag' (Roosendaal en Vermunt, 
1994). Comelis (1993) stelt: 'Het is belangrijk 
mensen een andere, nieuwe filosofie te geven: het zelf 
moeten uitzoeken. Leerlingen leren om de eigen 
problemen op te lossen. Als je dat kunt bereiken, kun 
je spreken van een verhoging van de kwaliteit van het 
onderwijs.'

Kennisverwerving staat bovendien niet los van 
sociaal-emotionele ontwikkelingen (Boekaerts en 
Simons, 1993). Het is van belang dat leerlingen in 
staat zijn hun eigen leergedrag, motivatie en inzet te 
regelen, keuzes te maken, emoties en frustraties in de 
hand te houden en bij het leren sociale interacties aan 
te gaan (Boekaerts in ARO, 1994b). Leren dat, zoals 
nu vaak het geval is, vooral gericht is op het 
vermijden van fouten, stimuleert geen positieve 
sociaal-emotionele attitude voor het leren. Een 
onderzoekende houding, waarbij natuurlijk fouten 
worden gemaakt, wordt in het onderwijs nog 
onvoldoende aangemoedigd. Onderwijs is al te vaak 
op reproduktie gericht. Originaliteit is nog te weinig 
een herkenbare prestatie en wordt daarom minder 
gewaardeerd. Helaas.

Maar waarom gebeurt dat dan niet in het onderwijs? 
Het probleem is dat 'leren leren', waarin ervaringen 
van leerlingen worden benut en waarin van fouten 
mag worden geleerd, meer tijd kost, zowel voor de 
docent als de leerling. Tijds-intensieve activiteiten 
zijn in basis- en voortgezet onderwijs momenteel niet 
populair, omdat de school al wordt overvraagd en 
gebukt gaat onder exameneisen. In de Basisvorming 
staan wel de doelstellingen Toepassing, Vaardigheid 
en Samenhang (TVS) vermeld, maar uit de eerste 
pogingen de termen te operationaliseren blijkt nog dat 
dit moeilijk is. Soms wordt middels studievaardig- 
heidslessen gepoogd om meta-cognitieve 
vaardigheden te stimuleren, maar juist omdat het 
aparte lessen zijn, wordt weinig verband gelegd met 
overige vakken en lessen, laat staan met buiten

schoolse probleemsituaties.

De tweede reden die kennis-als-gereedschap actueel 
maakt, ligt in veranderingen in produktieprocessen en 
werkverbanden: plattere en flexibelere 
organisatievormen, kortere produktlevenscycli, 
snellere technologische veranderingen, meer 
dwarsverbanden tussen disciplines, etc. leggen een 
zwaardere claim op de creativiteit, flexibiliteit en 
verantwoordelijkheid van personeel. Eigenlijk worden 
daarmee andere competenties gevraagd dan we tot nu 
toe gewend waren. 'Job skills of the past required 
punctuality, ability to follow instructions, and blind 
obedience to authority. As businesses flatten their 
management hierarchies in order to speed the 
response to competetive pressure, all employees need 
new skills - creativity, flexibility, and tolerance for 
ambiguity, to name a few' (Thomburg, 1991, p. 31). 
In het ARO-advies over het stelsel hoger onderwijs 
(1994c), wordt gesteld dat het ontstaan van 
innovaties minder afhankelijk wordt van 
grootschalige beslissingen door leidinggevenden. Er 
zijn niet alleen mensen nodig die nieuwe kennis 
genereren, maar vooral ook bestaande kennis kunnen 
opsporen, waarderen, herordenen en geschikt maken 
voor nieuwe toepassingen in de dagelijkse praktijk. 
Het stimuleren van kennis-als-gereedschap kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van een 
onderzoekende, risicovolle leerhouding.

Differentiatie
Het onderwijs lijkt heel gedifferentieerd: er zijn 
verschillende schoolsoorten, niveauverschillen, 
vakkenpakketten, etc. Maar je kunt differentiatie ook 
nog anders interpreteren, namelijk naar leervorm. Het 
strikte onderscheid tussen schoolse en niet-schoolse 
kennis is hiervoor illustratief. Niet-schoolse kennis 
blijkt in de praktijk zeer bruikbaar, maar heeft in het 
onderwijs (en soms daarbuiten) een lage status, 
omdat het geen cognitieve basis heeft. Dit 
vooroordeel leidt tot onderbenutting van ervaring en 
kennis die leerkngen op hun eigen manier opdoen. 
Domeinspecifieke kennis4 blijft door deze dominante 
manier van leren ook vaak situatiegebonden en is 
weinig overdraagbaar naar nieuwe situaties.
Voor de nieuwe vaardigheden die de samenleving 
vraagt van mensen, lijkt het gepast meer differentiatie 
aan te brengen in leervormen (leerprocessen, 
omgevingen) die de ontwikkeling van die nieuwe 
competenties stimuleren. Daarbij zouden 
mogelijkheden voor alternatieve leerwegen buiten het 
regulier onderwijs overwogen moeten worden: stages, 
leren van experts en deskundigen, projecten, 
uitwisselingen, etc.

4 Kennis die gebonden is aan een bepaalde (vak)discipline en, daardoor, vaak aan een schoolse situatie. 
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Drie principes van
kennis-als-gereedschap
Om het begrip kennis-als-gereedschap enige handen 
en voeten te geven, worden de principes ervan kort 
weergegeven (zie ook 'Ruimte voor leren', ARO, 
1994b).
1. Leren wordt gezien als een uitbouw en reconstructie 
van al aanwezige kennis, in plaats van een proces van 
kennisoverdracht (o.m. Boekaerts en Simons, 1993). 
Wat kinderen aan kennis en ervaring de school 
inbrengen (op het vlak van rekenen, taal, ruimtelijk 
inzicht, spelregels, enzovoort), bepaalt wat ze verder 
uit het schoolse leeraanbod oppikken. Leerlingen 
verwerven kennis door nieuwe informatie met 
bestaande ervaringen en intuïtieve ideeën te verbinden 
of te contrasteren en door met de informatie die ze 
krijgen te werken en te redeneren. Kennisontwikkeling 
betekent: geleidelijke uitbouw, herziening en 
reorganisatie van bestaande kennissystemen, op basis 
van nieuwe informatie. Natuurlijk gelden hier 
verschillen van aanpak naar leeftijd. Zo zijn jongere 
leerlingen meer gericht op beeldvorming en 
concretisering van begrippen. Bij oudere leerlingen 
zou een zelfstandige uitbouw van kennis op 
individuele basis kunnen worden gestimuleerd.
2. Leren is ook een sociaal proces. Leren door 
meedoen bij het aanpakken van taken en problemen is 
een universele opvoedingsmethode. Het is ook de 
manier waarop bijvoorbeeld op de werkplek veel 
problemen worden opgelost. Voor gebruik op school 
werd dit model lange tijd als irrelevant gezien, maar 
inmiddels blijkt zo'n 'leerling-leerling' of 
'meester-gezel' verhouding ook bij schoolse taken en 
problemen goed ingeschakeld te kunnen worden. De 
rol van de docent is daarin van belang. De leraar 
geeft het voorbeeld als een modelfiguur, maar laat het 
kind ook op het juiste moment zijn/haar gang gaan. 
De rol van de docent verandert dan meer in die van 
een coach. Ook interacties tussen leerlingen 
onderling, bij de aanpak van leertaken en problemen, 
dragen bij aan de cognitieve ontwikkeling van 
kinderen.
3. Tenslotte moet het leren een beroep doen op de 
zelfredzaamheid van leerlingen. Bij schools leren 
wordt nogal eens de indruk gewekt dat er maar één 
manier is om dingen te doen. Dat de meeste 
problemen op verschillende manieren kunnen worden 
aangepakt, is een werkelijkheid waarmee weinig 
rekening wordt gehouden (Resnick, 1987). Kinderen 
gaan er op een gegeven moment dan ook van uit dat 
ze de dingen juist, volgens voorschrift moeten leren 
en niet hoeven te bedenken hoe iets anders zou 
kunnen. Het gevolg is dat ze er niet toe komen 
opgaven en dergelijke aan te pakken als ze niet 
onmiddellijk een 'goedgekeurde' schoolse oplossing 
kunnen reproduceren. Ze staan dan met lege handen
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en moeten een beroep doen op de leraar.

Conclusie
Gegeven de snelheid van technologische 
veranderingen, internationalisatie en de toename van 
kennis, lijkt een investering in Nederland Kennisland 
geen vreemde keuze. De vraag is alleen: hoe? Een 
aantal reeds wat oudere pedagogische visies krijgt 
door economische druk weer actualiteitswaarde.
Ten eerste lijkt een verschuiving van het accent van 
(exclusief) initieel naar post-initieel leren relevant: 
permanente educatie is noodzaak geworden. Ten 
tweede lijkt 'leren leren' en een positieve houding ten 
aanzien van leren belangrijk voor die permanente 
educatie. Tenslotte is het zinnig na te denken over de 
manier van differentiatie in het onderwijs: andere 
competenties vragen om andere manieren van leren. 
Vaardigheden als probleemoplossen, opzoeken van 
informatie, omgaan met onzekerheid, kunnen 
samenweiken, het nemen van initiatief, het denken in 
en afwegen van alternatieven en het maken van 
keuzes, flexibel omgaan met risico's van verschillend 
niveau en waarde, verantwoordelijk gedrag en 
creativiteit (in de zin van originaliteit), zijn minder 
makkelijk uit boeken te leren en misschien wel beter 
door interactie met deskundigen, experts en collega's 
of medestudenten in reële (werksituaties.
De genoemde elementen zijn niet nieuw en ook geen 
antwoord op alle problemen in het Nederlands 
onderwijs, maar kunnen een belangrijke bijdrage zijn 
aan het leervermogen en de flexibiliteit van individuen 
en zullen uiteindelijk van belang blijken voor het 
ontwikkelingspotentieel van Nederland Kennisland.

Frank Studulski is werkzaam als wetenschappelijk 
staflid bij de Adviesraad voor het Onderwijs in 
Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel 
geschreven.■
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De student in de verdrukking

Gabe van der Zee
De ontwikkeling van de universitaire opleidingen is de 
laatste vijftien jaar in een stroomversnelling geraakt. 
De twee-fasen structuur en de Wet Studiefinanciering 
hebben hun intrede gedaan. Van de 'eeuwige student' 
is afscheid genomen. De studies in het 
wetenschappelijk onderwijs zijn ingekrompen. 
Vroeger bestond een wetenschappelijke studie uit 
propaedeuse, kandidaats en doctoraal, met een 
studieduur van minstens vijf jaar. Het kandidaats 
werd geschrapt en één en ander moet nu maar in vier 
jaar afgewerkt worden. Daarmee is een lijn ingezet 
naar verzakelijking van de inhoud van het onderwijs. 
Er worden steeds minder 'klassieken’ bestudeerd, men 
moet het maar doen met overzichtswerkjes.

De praktijk speelt een steeds belangrijkere rol in de 
inhoud van de vakken. Er komt steeds minder 
aandacht voor het leggen van een wetenschappelijke 
basis. Dit terwijl het aanleren van een 
wetenschappelijke grondhouding het belangrijkste is 
van de universitaire opleiding. Rick van der Ploeg 
werd hierover laatst nog geciteerd in de Univers. Hij 
gaf aan dat wanneer je wetenschappelijk onderwijs 
hebt gevolgd, je vooral moet hebben geleerd om 
analytisch te denken. Dat wil zeggen datje in staat 
moet zijn om situaties snel te analyseren, te doorzien, 
om van daaruit oplossingen voor problemen te 
kunnen vinden.

Het huidige onderwijs op de universiteiten bestaat 
veel meer uit een overdragen van zoveel mogelijk 
kennis. De student moet deze kennis zo snel mogelijk 
opnemen en zo goed mogelijk reproduceren. Erover 
nadenken wordt niet noodzakelijk geacht. Het 
verwerken van stof door het schrijven van papers, het 
houden van referaten oftewel het analyseren van de 
stof, komt nauwelijks meer voor. Een voorbeeld is de 
economiestudent op de KUB. Aan het eind van het 
derde jaar dient hij of zij een eerste scriptie te 
schrijven. Tot die tijd dient er niets op papier gezet te 
worden, niets geanalyseerd, niets beschreven. Voor 
sommigen is dit zelfs de eerste keer dat ze met WP in 
aanraking komen. Hij of zij moet reproduceren en 
daar blijft het bij. De reproductie gaat dan nog 
meestal via een multiple-choice tentamen. Het 
schrijven van een inhoudelijk antwoord op een 
inhoudelijke vraag wordt niet verwacht.
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Door dit alles ontstaat een gebrek aan academische 
vorming. De academische vorming die ook de KUB 
zo bijzonder belangrijk vindt. Dit blijkt uit de nota 
'Student Centraal' die vorig jaar het licht mocht zien 
en uit het recente Ontwikkelingsplan. In de eerste 
nota wordt expliciet aangegeven dat een student 
academisch gevormd dient te zijn op het moment dat 
met de bul in de hand de universiteit verlaten wordt. 
De nota geeft ook aan waar die academische vorming 
uit bestaat. Namelijk activiteiten buiten de directe 
studie. Studenten besturen studieverenigingen of 
organiseren congressen en lezingen. Activiteiten die 
van de hen vragen om zelf na te gaan denken. Door 
leiding te geven aan een vereniging, het nadenken 
over de inhoud van een congres of van een lezing, 
leert de student om verder te kijken dan alleen maar 
de stof die erin gestampt moet worden.

Of studenten verrijken hun blik door zich te wijden 
aan de cultuur. Zo is het op de KUB mogelijk om aan 
theater, zang, muziek en debatteren te doen. Hierdoor 
kunnen studenten die brede academische blik op doen, 
die hun opleiding compleet maakt. Andere studenten 
worden studentenassistent. Ze geven onderwijs of 
houden zich bezig met het onderzoek van docenten.
Of ze gaan zelf onderzoek doen via bijvoorbeeld de 
Wetenschapswinkel. Hierdoor komen ze in aanraking 
met de manier waarop wetenschap, onderzoek en 
theorievorming tot stand komt. Zo kunnen ze hun blik 
verbreden voorbij het stampen van samenvattingen 
van de uitkomsten van die wetenschap.

Dit alles is mogelijk omdat studenten enige rek in hun 
studie hebben. Dat wil zeggen: dat ze één jaar meer 
studiefinanciering hebben dan de lengte van hun 
studie. Dit geeft ruimte voor enige vertraging, die 
studenten dan kunnen gebruiken om te werken aan 
hun academische vorming. De nieuwste 
bezuinigingsmaatregelen van de regering maken dit 
wel heel erg moeilijk. In de eerste plaats wordt de 
basisbeurs behoorlijk gekort: f 90,00 in januari. Dit 
was nog een staartje van het oude kabinet.

Het nieuwe kabinet kort daaropvolgend de duur van 
de studiefinanciering in. Deze wordt nu gelijk aan het 
aantal jaren dat een studie duurt, in de meeste 
gevallen dus vier jaar.
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Studenten die volgend studiejaar gaan beginnen, 
moeten dus elk jaar al hun vakken halen, anders zitten 
ze aan het eind van de rit zonder geld. Dit leidt tot 
uitval, dan wel torenhoge studieschulden.
Ondertussen dwingt de korting op de beurs studenten 
om meer te gaan werken. Ze moeten geld verdienen 
om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit 
wil zeggen dat naast een 40-urige studieweek ook nog 
een werkweek van een uurtje of 10 ingelast moet 
worden. Beide zaken betekenen dat de student moet 
bezuinigen op zijn of haar tijd.

De conclusie is dan al snel getrokken. Activiteiten 
buiten de studie die geen geld opleveren, verdwijnen 
al snel naar de zijlijn. Niet omdat deze activiteiten als 
onbelangrijk gezien worden, maar omdat simpelweg 
de tijd ervoor ontbreekt. We moeten niet vergeten dat 
activiteiten veel tijd kosten. Het voorzitten van een 
niet al te grote vereniging kost zo twintig uur per 
week. Het voorbereiden van een congres kost 
minstens zoveel tijd. Worden dat soort dingen niet 
meer gedaan, dan komt de academische vorming van 
de student in gevaar.

De KUB zoekt hiervoor al naar oplossingen. Op dit 
moment vooral in de vorm van een tempobeursfonds. 
Dit betekent dat ongeveer 90 'actieve' studenten hun 
beurs in Groningen het jaar dat ze actief zijn 
opzeggen. De KUB betaalt dit jaar de volledige beurs. 
De inschrijvingsduur voor studenten blijft zes jaar. In 
de nieuwe regeling kun je daarvan vier jaar 
studiefinanciering ontvangen. Met de 
tempobeursregeling van de KUB ben je in staat om 
een jaar langer een beurs te ontvangen.

Dit geeft de ruimte om te werken aan de verbreding 
die zo nodig is. Dus van de 10.000 studenten die de 
KUB kent, kunnen er per jaar 90 van deze regeling 
gebruik maken. Duidelijk is dat er meer moet 
gebeuren. Wil een universiteit dat haar studenten een 
echte academische vorming krijgen, dan zal ook aan 
het onderwijs het één en ander moeten veranderen. 
Men moet af van de massale hoorcolleges, de 
meerkeuzetentamens en al die andere verschijnselen 
van massaproduktie. De docenten dienen meer tijd in 
onderwijs te steken, om zo een meer individuele 
begeleiding van de student te verzorgen. De student 
moet opdrachten krijgen waardoor hij of zij leert 
analyseren, echt leert nadenken, dus echt academisch 
gevormd wordt.

De universiteit heeft hierin een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De maatschappij vertrouwt 
studenten aan de universiteit toe, om ze daar op te 
leiden tot mensen die een waardevolle bijdrage aan 
die maatschappij kunnen leveren. De problemen waar 
de maatschappij voor staat en nog voor komt te staan, 
vragen om goed opgeleide, kundige mensen die niet 
alleen feitenkennis bezitten, maar ook de problemen 
kunnen analyseren en oplossen. De bezuinigingen 
maken het de student moeilijk, brengen hem of haar in 
het nauw. Tegelijkertijd verlangen ze van de 
universiteit een nog grotere inspanning. Het blijft 
uiteindelijk de taak van de universiteit om die mensen 
af te leveren, die de samenleving nodig heeft.

Gabe van der Zee is lid van de Universiteitsraad van 
de KUB voor de Progressieve Studenten Fractie. ■

Onderwijs en bedrijfsleven

N. Kroes
Wat is het economische belang van onderwijs en 
scholing voor de economische ontwikkeling van een 
land? Op deze vraag is slechts een meerledig 
antwoord mogelijk.

In een recent artikel in Economisch Statistische 
Berichten is af te lezen dat Alfred Marshall, de 
grondlegger van de neo-klassieke economie, de 
mening was toegedaan dat al het geld dat wordt 
besteed aan een onderwijssysteem goed besteed is, 
wanneer een dergelijk systeem regelmatig iemand 
oplevert die de mensheid op een hoger plan brengt. 
Onderwijs is echter waardevol voor elke individuele 
werknemer.
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Onderwijs geeft niet alleen kennis door, het genereert 
ook kennis. Onderwijs is mede verantwoordelijk voor 
het doorgeven van maatschappelijke normen en 
waarden en maakt van mensen verantwoordelijke 
burgers. Beter opgeleide mensen zijn over het 
algemeen beter in staat om nieuwe technologische 
ontwikkelingen te verwerken. Scholing en opleiding 
bevorderen de economische groei en versterken het 
democratisch niveau van een samenleving.

Verder gaan de afgelopen jaren steeds vaker geluiden 
op dat het genereren en gebruiken van kennis de 
ultieme concurrentiefactor in hoog ontwikkelde 
economieën aan het worden is.
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Als door een sterk toenemende mondiale nivellering 
variabelen zoals de hoogte van de lonen, de 
beschikbaarheid van de grondstoffen en de kwaliteit 
van de infrastructuur steeds dichter bij elkaar komen, 
blijft het genereren en gebruiken van kennis 
uiteindelijk als onderscheidend element in het 
economische proces over. Bedrijven die in staat zijn 
om sneller en effectiever kennis te genereren, zullen 
sneller nieuwe en op de behoeften van consumenten 
passende producten kunnen maken. Daarbij zal het in 
de toekomst ook steeds vaker zo zijn dat niet zozeer 
inventies en nieuwe technologische kennis van 
doorslaggevend belang zijn, maar creatieve innovaties 
en het gebruik van beschikbare kennis in nieuwe 
toepassingen.

Daar komt nog bij dat de wereldomspannende 
electronische netwerken de beschikbaarheid van 
informatie en de mogelijkheden van communicatie 
exponentieel doen toenemen. Parallel hieraan neemt 
ook de hoeveelheid mondiaal beschikbare en 
bruikbare kennis toe. Als zodanig ontstaat ook steeds 
meer kennis buiten de bestaande kennisinfrastructuur 
om. Het is dan ook niet langer zo dat kennis- en 
competentieniveau direct van het curriculum vitae 
van een medewerker kunnen worden afgelezen. Veel 
kennis, die op individueel maar ook op 
organisatorisch niveau aanwezig is, ontstaat door het 
feit dat mensen voortdurend en min of meer 
automatisch leren. Naarmate meer grondstof voor 
kennis buiten de context van scholen en universiteiten 
wordt gevonden, neemt het persoonlijke en individuele 
karakter van kennisprofielen toe.

Dit alles wijst op een veranderende rol van scholen en 
universiteiten die binnen de formele 
kennisinfrastructuur opereren. Voor de verschillende 
gebruikersgroepen, onder meer het bedrijfsleven en

_________________________________

studenten, zal het genereren en overdragen van kennis 
als zodanig relatief minder belangrijk worden.

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen zullen zich in 
de toekomst, naast het ontwikkelen van de 
noodzakelijke vakinhoudelijke en technologische 
kennis, met name ook moeten buigen over 
mechanismen waarmee verschillende soorten kennis 
zo goed mogelijk economisch bruikbaar kunnen 
worden gemaakt.

Voor studenten heeft dit met name ook gevolgen voor 
de manier waarop een bepaalde school of universiteit 
wordt gekozen. Niet langer zal simpelweg de kennis 
die iemand kan verwerven aan een bepaalde 
onderwijsinstelling van doorslaggevend belang zijn. 
Deze kennis is niet meer onderscheidend en kan op 
veel verschillende plaatsen worden verkregen. Veel 
belangrijker wordt de signatuur van een school of 
universiteit en de wijze waarop, naast vakinhoudelijke 
kennis, ook sociale en professionele kennis en 
vaardigheden worden ontwikkeld. Tenslotte zal ook 
de plaats die een onderwijsinstelling in 
maatschappelijke en in economische netwerken 
inneemt van toenemend belang blijken bij dit 
keuzeproces, omdat de keuze voor een specifieke 
onderwijsinstelling steeds vaker de basis voor de 
richting en het succes van een loopbaan vormt. Het 
Japanse fenomeen van de 'Keiretsu', hechte 
conglomeraten van grote industriële bedrijven, 
overheidsorganisaties en universiteiten, zal 
ongetwijfeld in een aangepaste vorm ook in Europa 
ontstaan en de interactie tussen onderwijs en 
bedrijfsleven verder versterken. In het effectueren van 
dergelijke samenwerkingsvormen ligt de uitdaging 
voor universiteiten, bedrijven en studenten.

Mevrouw Kroes is directrice van Nijenrode. ■

Voor waar den studiefinanciering

Saskia Nuyten

De begroting van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 1995 snijdt 
flink in het Hoger Onderwijs. Ditzelfde Hoger 
Onderwijs is het onderwerp, waar een 
studentvertegenwoordiger van dit moment zich meer 
dan full-time mee bezighoudt. Soms vraagje je zelfs 
af of de minister wel even veel tijd besteedt aan het 
Hoger Onderwijs. Uit de voorstellen zoals deze in de 
begroting naar voren komen blijkt dit niet.
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Op andere plaatsen dan in dit artikel wordt uitgewerkt 
wat de voorstellen in de begroting precies inhouden. 
Kort samengevat komt het neer op het voornemen het 
stelsel van Hoger Onderwijs te herzien, 500 miljoen 
op het Hoger Onderwijs te bezuinigen middels 
efficiency-verbeteringen en 1 miljard van het budget 
van de studiefinanciering te schrappen. Gezien de 
bezuinigingen, die al ingeboekt waren komt dit neer 
op een bezuiniging van 2,1 miljard voor onderwijs,
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die voor 100% geboekt wordt binnen het Hoger 
Onderwijs. Alleen al gezien de cijfertjes kan dit niet 
de route naar een hoogwaardig stelsel zijn.

De discussie op dit moment concentreert zich vooral 
op de studiefinanciering. Per 1 september 1995 dient 
namelijk al een nieuw stelsel voor de 
studiefinanciering te worden ingevoerd en wordt de 
studiefinancieringsduur met een jaar beperkt. Over dit 
onderwerp wil de minister met studentenorganisaties 
overleggen. Het ISO echter is van mening, dat de 
eisen zoals deze per 1 september 1995 aan studenten 
gesteld zullen worden niet in te voeren zijn zonder 
aandacht voor de kwaliteit en studeerbaarheid van het 
Hoger Onderwijs. Hierop richt zich niet alleen het 
overleg, maar ook dit artikel. De onderwerpen zijn de 
voorwaarden voor invoering van een prestatiegericht 
model voor de studiefinanciering en de kwaliteit van 
het Hoger Onderwijs in breed kader. Onderwerpen die 
geen enkele serieuze studentvertegenwoordiger over 
kan slaan, onderwerpen die tevens voorwaarden 
blijken te zijn voor een kwalitatief hoogwaardig 
stelsel van Hoger Onderwijs.

Scheiding discussies
Politiek gezien is er een scheiding aangebracht in de 
discussie over de vormgeving van het stelsel van 
Hoger Onderwijs en het stelsel voor de 
studiefinanciering. Hierdoor echter wordt geen 
rekening gehouden met de wijze waarop deze twee in 
elkaar grijpen. De voorstellen voor de prestatiebeurs 
veronderstellen dat studeren het equivalent is van 
presteren. Hierdoor wordt studiefinanciering sterk 
gekoppeld aan de vormgeving van 
onderwijsprogramma's, kwaliteitszorg en 
studeerbaarheid. Daarnaast staat het terugbrengen 
van de studiefinancieringsduur haaks op de wens tot 
cursusduurdifferentiatie, die uitdrukt dat de huidige 
uniforme cursusduur niet voor alle opleidingen de 
gewenste, dan wel de werkelijke is. Fundamentele 
keuzes inzake studiefinanciering hebben op dit 
moment hun neerslag in de discussie over de 
stelselherziening zoals deze later zal plaatsvinden. De 
scheiding komt deels uit de ambtelijke tijdsplanning 
voor invoering van de verschillende onderwerpen. De 
stelselherziening Hoger Onderwijs zal namelijk pas 
op zijn vroegst per 1 september 1997 en uiterlijk 1 
september 1998 worden ingevoerd.

Het ISO heeft een aantal voorstellen om tot een goede 
invulling van de problematiek te komen. Deels liggen 
deze binnen het terrein van de studiefinanciering, 
deels daarbuiten.
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Studiefinanciering

Hoofdlijnenakkoord
Binnen zowel als buiten het studiefinancieringsstelsel 
dient zich rust te manifesteren. Het ISO stelt met 
betrekking tot het stelsel zelf voor, dat zodra gekomen 
kan worden tot overeenstemming over de vormgeving, 
studenten met de overheid (MOCW of IBG) een 
hoofdlijnenakkoord sluiten. Dit houdt in, dat de 
student voordat hij aan zijn studie begint een duideüjk 
beeld heeft van zijn inkomenspositie (o.a. minimum 
giftdeel) in de periode dat hij studerend zal zijn en 
zijn schuldpositie aan het einde. Op dit moment leidt 
de beleidsaccumulatie van alle maatregelen van de 
laatste jaren ertoe dat geen enkele duidelijkheid voor 
de student bestaat over zijn inkomens- en 
schuldpositie tot het moment dat hij zijn maximale 
studiefinancieringsduur (S) verstreken ziet. Deze 
onzekerheid is een factor bij het opwerpen van de 
drempel voor het volgen van een studie in het Hoger 
Onderwijs voor sommige categorieën studenten. Dit 
valt op te lossen door per cohort studenten voor de 
periode S de voorwaarden voor beurs en lening 
constant te laten zijn evenals de hoogte.
Hiertegenover staat bij de prestatiebeurs de 
verplichting voor de student zijn studie in S af te 
ronden. Voor wat hoort wat.

Studiefinancieringsduur
Binnen de gedachten omtrent de stelselherziening is er 
een onderwerp waar maatschappelijke 
overeenstemming op lijkt te bestaan: 
cursusduurdifferentiatie. Dit geeft aan dat de huidige 
uniforme cursusduur (C) niet voor alle studies de 
gewenste, noch de werkelijke is. De gemiddelde 
cursusduur beslaat op dit moment dan ook niet 4, 
maar 5,3 jaar. Het lijkt dan ook onzinnig op dit 
moment de studiefinancieringsduur (S) van 5 naar 4 
jaar terug te brengen. Toch is dit een van de punten, 
die naar voren komt in het regeerakkoord.

Bij een prestatiebeurs wordt de student pas beloond 
wanneer een prestatie is geleverd. De 
studiefinanciering verwordt nu pas daadwerkelijk 
primair tot een doeluitkering. Deze ontwikkeling op 
zich is geen negatieve. Wanneer echter gesproken 
wordt over een doel kan dit alleen het volgen van een 
opleiding in het Hoger Onderwijs zijn. Dit wordt 
onmogelijk gemaakt wanneer S wordt teruggebracht 
tot een periode die korter is dan de reële cursusduur. 
Duidelijk moge zijn, dat op basis hiervan niet 
gesproken kan worden over een prestatiebeurs als 
nieuw stelsel voor de studiefinanciering wanneer op 
dit moment S gelijk wordt gesteld aan de niet reële C. 
Dit wijst het ISO pertinent van de hand.
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Doeluitkering
Het doeluitkeringskarakter van de studiefinanciering 
dient echter niet alleen naar voren te komen in de 
mogelijkheid de opleiding af te ronden binnen S. Bij 
de invoering van een nieuw stelsel dienen ook de 
gestelde leeftijdsgrenzen in beschouwing genomen te 
worden. De ondergrens van 18 jaar is een even 
arbitraire als de bovengrens van 27 jaar. Wanneer een 
financiële ondersteuning voor een dergelijke 
afgebakende periode wordt aangeboden leveren de 
leeftijdsgrenzen slechts problemen op zoals de 
problematiek van de 17-jarige in het Hoger Onderwijs 
en de eeuwige VO-student. Een fundamentele keuze 
dient gemaakt te worden voor de onderwijssoorten in 
welke de scholier dan wel student in aanmerking komt 
voor studiefinanciering. Binnen de geselecteerde 
soorten komen dan de leeftijdsgrenzen te vervallen. 
Het ISO pleit in dit kader voor afschaffing van het 
studiefinancieringsrecht voor scholieren in het VO en 
voor het loslaten van de beperkende leeftijdsgrenzen 
van de studiefinanciering.

Binnen deze periode S kan het doelkarakter slechts 
benadrukt worden wanneer de student de 
mogelijkheid heeft economisch zelfstandig te zijn. 
Wanneer de afhankelijkheid naar zowel ouders als 
overheid te groot is, kan van een uitkering, die de 
student in staat stelt een opleiding te volgen geen 
sprake zijn. Het doelkarakter raakt verloren. Het ISO 
pleit dan ook voor ouderonafhankelijkheid. Deze 
wordt voor een deel vormgegeven middels het 
ouderonafhankelijk lenen, waarover het ISO positief 
is. Maar wanneer de basisbeurs verder verlaagd 
wordt tast dit de zelfstandigheid van de student ten 
opzichte van de overheid in zeer grote mate aan. Dit 
geldt tevens, wanneer de studievoortgangsnormen te 
hoog worden; de afhankelijkheid van de instelling 
maakt dan dat de student niet meer als economisch 
zelfstandig te bestempelen is. Het ISO pleit in deze 
dan ook voor het minimaal behouden van de huidige 
hoogte van de studiefinanciering, een niet te sterke 
koppeling van de totale studiefinanciering aan de 
studieprestaties zolang op basis van de programma's 
deze koppeling niet valt te maken en het loskoppelen 
van het gedeelte studiefinanciering dat bestemd is 
voor levensonderhoud en voor overige 
(studie)uitgaven. Een koppeling aan prestaties zou 
slechts plaats kunnen vinden met de uitkering ten 
gunste van uitgaven gekoppeld aan de studie.

T-eF ____________________________________
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Onderwijs

Studeerbaarheid
De adviescommissie "studeerbaarheid", onder 
voorzitterschap van Prof. dr. W.H.F. W. Wijnen, 
heeft in opdracht van het toenmalige ministerie van 
O&W reeds een onderzoek uitgevoerd. Als eerste 
uitgangspunt geeft de rapportage van de commissie 
Wijnen een definitie van studeerbaarheid. Deze luidt 
als volgt: "Studeerbaarheid is de afwezigheid van 
factoren die de studie belemmeren". Middels deze 
negatieve formulering wordt aangegeven dat voor het 
verbeteren van de studeerbaaiheid een oplossing 
gevonden zal moeten worden voor elk knelpunt 
binnen de opleiding. Een evaluatie naar de oorzaken 
van het niet behalen van de temponorm uit de 
studievoortgangscontrole door het ministerie zou dan 
ook zeer gewenst zijn.
In haar rapportage gaat de commissie Wijnen er 
tevens van uit, dat de verantwoordelijkheid voor de 
studeerbaarheid bij de instellingen ligt. Wel spreekt 
zij over de wenselijkheid van zogenaamde 
"leerovereenkomsten", waarin zowel de rechten en 
plichten van de student als van de instelling zijn 
verwoord. De commissie dicht de maatschappij en 
met name de overheid de taak toe zodanige 
voorwaarden te scheppen, dat het aanbieden van 
studeerbare programma's mogelijk is.

Voor een heel groot deel ligt de verantwoordelijkheid 
bij de instelling zelf. De instelling kan hier slechts op 
worden aangesproken middels een wettelijk verankerd 
onderwijscontract tussen student en instelling.

Onderwijscontract
De relatie tussen Hoger Onderwijs instellingen en 
studenten wordt gekenmerkt door een 
gemeenschappeüjk belang: het onderwijs moet goed 
zijn. Bij goed onderwijs zijn studenten tevreden omdat 
ze waar voor hun geld krijgen en instellingen tevreden 
omdat de kwalificatie "goed" niet alleen de eigendunk 
streelt maar ook, aangezien een goed produkt zichzelf 
verkoopt, omdat dat indirect geld oplevert.

De huidige relatie tussen student en instelling wordt 
gekenmerkt door weliswaar een gemeenschappelijk 
belang, maar ook door een te eenzijdige 
afhankelijkheid van student aan instelling. De 
instellingen stellen zich in VSNU-verband niet 
verantwoordelijk voor het studeergedrag van 
studenten. De invloed van instellingen hierop echter is 
van groot belang voor het boeken van 
studievoortgang door studenten. Een slechte 
onderwijsprogrammering bijvoorbeeld belemmert de 
studievoortgang van studenten.
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Bovendien leggen beide partijen geen verantwoording 
aan elkaar af maar aan een derde actor, de overheid.

Ter bevordering van de studeerbaarheid lijkt de meest 
logische wijziging van de huidige situatie te liggen in 
een versterking van de onderlinge afhankelijkheid van 
instelling en student. Dit houdt in, dat de student de 
instelling dient te kunnen aanspreken op de 
studeerbaarheid van de programma’s. Om dit te 
bewerkstelligen stelt het ISO een contractrelatie voor: 
het onderwijscontract. Dit contract kan per cohort 
studenten afgesloten worden, evenals bij het 
hoofdlijnenakkoord, doch in theorie ook individueel.

In een contract kunnen onderlinge rechten en plichten 
vastgelegd worden. De door de student te leveren 
prestatie echter is al opgelegd door de overheid. Dit 
kan niet in zijn totaliteit voor de instelling gelden. 
Middels een onderwijscontract kan de student aan het 
begin van zijn studie met de instelling afspreken 
welke inspanningsverplichtingen voor de instelling 
gelden, zodat wanneer de student zich voldoende 
inspant hij/zij het onderwijsprogramma kan 
doorlopen. In dit contract dienen bindende afspraken 
gemaakt te worden over alle aspecten van 
studeerbaarheid. Wanneer de instelling haar 
verplichtingen niet nakomt kan de student bij een 
onafhankelijk beroepscollege zijn gelijk trachten te 
halen.

De eis, die de student op tafel kan leggen indien hij in 
het gelijk wordt gesteld, bestaat uit twee delen. Ten 
eerste betreft dit het terugvorderen van (een deel van) 
het collegegeld. Ten tweede dient de student, indien 
gevolgen voor de studiefinanciering bestaan, een 
vergoeding ter hoogte van het gedeelte van de tempo- 
dan wel prestatiebeurs, dat door een tekortkoming 
van de instelling wordt omgezet in een lening, te 
kunnen eisen.

Een formalisering van de relatie tussen student en 
instelling zal de studeerbaarheid ten gunste komen. 
Het onderwijscontract is hiertoe het middel.

De rol van de overheid bij de invoering van het 
onderwijscontract is de wettelijke inkadering hiervan. 
De afdwingbaarheid van de in het contract 
vastgelegde afspraken spreekt voor zich. De overheid 
dient hier slechts te zorgen voor de financiële ruimte 
die benodigd is voor de beroepsprocedures.
Anderzijds ligt met betrekking tot het 
onderwijscontract een rol voor de overheid in de 
afdwingbaarheid van een contract op zich. Middels 
een wettelijke inkadering kan de overheid zorg dragen

-------------------------------------------------------- T - e- f

voor de totstandkoming van een onderwijscontract. 
Aangezien voor de overheid een 
voorwaardescheppende rol in het kader van de 
studeerbaarheid is vastgelegd, past dit ook binnen het 
kader waarbinnen de overheid functioneert.

Een tweede rol voor de overheid ligt in het vormgeven 
van de formele uitwerking. De beroepscolleges, waar 
de beslissingen over het al dan niet nakomen van de 
bepalingen uit het contract worden getoetst, dienen 
onafhankelijk, en dus niet verbonden te zijn aan 
betreffende instellingen. Het ministerie dient zorg te 
dragen voor een legale inkadering van de 
beroepscolleges en de financiële voorwaarden.
Gedoeld wordt hiermede op het mogelijk maken van 
een goed toegankelijk beroepstraject voor studenten, 
het faciliteren van de beroepscolleges en het 
garanderen van een spoedige beroepsgang.

Afstudeerfondsen
Bij de invoering van een prestatiebeurs voor de 
cursusduur gaat men er van uit dat alle 
studieprogramma's ook binnen deze cursusduur af te 
ronden zijn. Uit het bovenstaande is echter al 
gebleken dat de reële cursusduur de formele 
cursusduur danig overtreft. Dit is voornamelijk te 
wijten aan het feit dat de meeste programma's 
zodanig geprogrammeerd zijn dat ze nooit binnen de 
formele cursusduur afgerond kunnen worden. Bij een 
invoering van de prestatiebeurs betekent dit dat 
studenten wederom opgezadeld worden met grote 
schulden, die te wijten vallen aan een in gebreke 
blijven van de instellingen. Studenten moeten daarom 
door de instellingen in de mogelijkheid worden gesteld 
hun studie af te ronden door een beroep te doen op 
een uitkering uit het afstudeerfonds.

In het afgelopen jaar, bij de invoering van de 
studievoortgangscontrole, is reeds gebleken dat de 
afstudeerfondsen beslist niet toereikend zijn. Vele 
instellingen hebben de mogelijkheid tot een uitkering 
uit dit fonds verkleind, door de termijn van de 
uitkering te verkorten of door minder mensen 
aanspraak op dit fonds te laten maken. Andere 
instellingen troffen goede regelingen voor hun 
studenten. In de ISO-notitie "Van auditorenregeling 
naar afstudeerfonds5" zijn reeds de grote verschillen 
tussen de diverse instellingen in afstudeerfondsen 
aangetoond. Er wordt een grote rechtsongelijkheid 
aangetoond. Bij een invoering van de prestatiebeurs 
voor de cursusduur komt er een nog grotere druk op 
de afstudeerfondsen.

ISO, Van Auditorenregeling naar Afstudeerregeling, een analyse van auditoren-, afstudeer- en 
tempobeursregelingen, Utrecht, juni 1994.
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Bij een overschrijding van de cursusduur met een 
maand betekent dit dat een student die volgens de 
richtlijnen recht heeft op afstudeerfonds het fonds 
opzadelt met een grote lening. Aangezien de 
afgelopen jaren is gebleken dat de instellingen het 
geld dat bestemd is voor de afstudeerfondsen op een 
andere manier besteden, verdient het aanbeveling de 
gelden voor de afstudeerfondsen geoormerkt aan de 
instellingen te verstrekken.

Een ander aspect van de afstudeerfondsen dat 
verbetering behoeft betreft het maximum dat wordt 
gesteld aan het aantal bestuursleden, dat in 
aanmerking komt voor een uitkering uit het fonds. 
Wanneer voor iemand wordt bepaald, dat hij gezien 
de omstandigheden recht heeft op een uitkering, 
moeten alle studenten in dezelfde situatie in 
aanmerking komen voor een dergelijke uitkering. 
Hoewel deze gang van zaken formeel mogelijk is 
gemaakt, is deze strijd met het gelijkheids- en 
rechtszekerheidsbeginsel ontoelaatbaar.

Deze problematiek is dieper geworteld. Zolang 
instellingen zelf bepalen welke de voorwaarden zijn 
voor het in aanmerking komen voor een uitkering uit 
het auditorenfonds zal ongelijkheid blijven bestaan 
voor studenten verbonden aan verschillende 
instellingen. Deze ongelijkheid is onrechtvaardig en 
kan slechts verholpen worden door een centrale 
vaststelling van de voorwaarden welke een student in 
aanmerking doen komen voor een beroep op een 
uitkering uit het afstudeerfonds. Het ISO pleit hier 
dan ook zeer dringend voor.

Kwaliteitszorg
De studeerbaarheid is een onderdeel van de 
kwaliteitszorg in het algemeen. Elke instelling moet 
tegenwoordig verantwoording afleggen over de 
kwaliteit van het onderwijs. Voor sommige 
instellingen betekent dit dat een kwaliteitszorgsysteem 
moet worden opgezet, andere instellingen moeten het 
reeds bestaande systeem aanpassen om externe 
verantwoording af te kunnen leggen. Er zijn een 
aantal elementen die in ieder kwaliteitszorgsysteem 
aandacht verdienen. Deze kunnen ingedeeld worden in 
vier categorieën6
1. het eindniveau en eindrepetoire van de 

afgestudeerden, hebben de opgeleiden de 
juiste bekwaamheden?

2. het numerieke rendement van de opleidingen
3. de inrichting van het programma
4. de voorwaarden voor realisatie, is het 

programma afgestemd op randvoorwaarden 
en mogelijkheden?

De eerste 2 evaluaties maken duidelijk of een 
studierichting de geplande resultaten bereikt. Een 
tekort aan resultaten kan het gevolg zijn van een 
slecht ingericht programma (3). Het laatste element 
geeft informatie of er ruimte is voor verbetering. Bij 
de programma-evaluatie kunnen vele dingen aan bod 
komen. Belangrijk is dat men zeker weet dat de meest 
cruciale problemen gevonden worden en dat er 
conclusies getrokken worden. Juist op deze twee 
belangrijke punten schieten veel bestaande systemen 
volgens de verschillende visitatiecommissie tekort. De 
kwaliteitszorg valt uiteen in een extern en intern deel. 
Interne kwaliteitszorg wordt hier gedefinieerd als de 
systematische, gestructureerde aandacht, die binnen 
een instelling besteed wordt aan kwaliteitsmeting, 
kwaliteitshandhaving en eventueel 
kwaliteitsverbetering. De interne kwaliteitszorg is in 
eerste instantie een zaak die geregeld dient te worden 
door de instelling en de student gezamenlijk.

Onderwijscontract
De meest voor de hand liggende verbetering is dan 
ook te vinden in het onderwijscontract, zoals dat al 
eerder werd beschreven. Wanneer student en 
instelling bindende afspraken kunnen maken omtrent 
de kwaliteit en de kwaliteitszorg zijn de waarborgen 
vele malen groter dan op dit moment. Ook hier geldt 
natuurlijk dat een toetsing op verzoek van één der 
betrokkenen plaats dient te vinden door een 
onafhankelijk beroepscollege. De afspraken in het 
contract dienen zo concreet mogelijk te zijn.

Interne evaluaties
Met betrekking tot de interne evaluaties is het ISO 
van mening, dat deze jaarlijks dienen plaats te vinden 
en dat de uitkomsten openbaar dienen te zijn. De 
student zal dan ook op basis van negatieve 
uitkomsten binnen deze evaluaties een bezwaar tegen 
de instelling in kunnen dienen. De openbaarheid en 
annualiteit zijn voorwaarden voor een waarborging 
van de kwaliteit binnen de instelling zelf. 
Vanzelfsprekend dient de rol van de student groot te 
zijn bij de interne evaluaties.
De inhoudelijke invulling van de interne 
kwaliteitszorg is vooral een zaak tussen instelling en 
student en kan vormgegeven worden middels het 
onderwijscontract. De rol van de overheid zal dus 
voornamelijk voorwaardenscheppend zijn: het zorgen 
voor de legale en financiële inkadering. Op dit 
moment is het onderwijscontract nog fictie en bestaan 
slechts procedurele eisen. Het stellen van inhoudelijke 
eisen is echter wel mogelijk en wordt pas overbodig 
na realisering van het onderwijscontract en de 
bijbehorende beroepscolleges.

C.T.A Ruijter en N.J. Smit, De werkelijke kosten van het onderwijs, Onderzoek van 
Onderwijs, jrg 16, nr. 4, 1987.

Liberté Egalité Fratemité 32 November '94



Interferentie
Naar aanleiding van de tempobeursproblematièk ligt" 
een andere rol voor de overheid bij de bewaking van 
de onderwijskwaliteit gedeeltelijk in een onthouding. 
De rol van de overheid betreft dan vooral een 
voorwaardescheppend beleid. Het is niet wenselijk dat 
de overheid regels uitvaardigt die interfereren met het 
onderwijsprogramma. Sturing middels 
studiefinanciering blijkt niet het gewenste effect te 
sorteren. De technische ingrepen in de programmering 
zijn groot en de kwaliteitsverhogende gevolgen 
hiervan klein. Met betrekking tot dit aspect dient de 
overheid zich dus anders op te stellen. De rol van de 
overheid bestaat vooral in een beleid, waardoor de 
voorwaarden ontstaan voor een situatie waar 
studenten en instellingen samen werk maken van 
interne kwaliteit en studeerbaarheid van het 
onderwijs.

Externe kwaliteitszorg
De externe kwaliteitszorg is wel een terrein dat onder 
de directe overheidsverantwoordelijkheid valt. Op dit 
moment bezoeken de visitatiecommissies gemiddeld 
eens in de vijf jaar een faculteit. Op basis van de 
aanbevelingen dienen verbeteringen aangebracht te 
worden, die bij de volgende visitatie beoordeeld 
worden. Pas wanneer dit niet is gebeurd kan een 
ingreep van de inspectie worden verwacht. 
Noodzakelijke verbeteringen laten op deze wijze al 
snel zo'n 15 jaar op zich wachten.

Het ISO is van mening dat aan de efficiëntie en de 
effectiviteit van de visitatiecommissies heel wat 
verbeterd dient te worden. Het is onbegrijpelijk dat 
een professional als de student geen grotere rol heeft. 
Hier dient dan ook verandering in te komen door te 
formaliseren, dat tenminste één student zitting heeft 
in de visitatiecommissie. Een al aangestipte gewenste 
verbetering ligt in een hogere frequentie van de 
bezoeken. Het tijdspad dat bewandeld wordt voor een 
opgelegde wijziging bestrijkt al snel bijna vier 
generaties studenten. Gezien de cursusduur van vier 
jaar dient visitatie minimaal eens in de drie jaar plaats 
te vinden. Dit heeft echter alleen zin wanneer de 
aanbevelingen van de commissies in eerste instantie 
een meer dwingend karakter krijgt. De nu aangestipte 
punten dienen vormgegeven te worden in een wettelijk 
kader, waarmee de rol van de overheid in dit geval 
niet slechts voorwaardescheppend is maar ook 
voorschrijvend.

Het onderzoek van de visitatiecommissie zou meer 
comparatief van aard moeten zijn. Hierbij valt 
enerzijds te denken aan een vergelijking met 
gelijksoortige opleidingen in Nederland, anderzijds 
aan een internationale vergelijking. Op basis van een

-------------------------------------------------------

openbare verslaggeving met relevante vergelijkingen 
wordt het de (aankomende) student mogelijk gemaakt 
een overwogen keuze te maken uit de aangeboden 
opleidingen. Deze uiting van 
consumentensoevereiniteit biedt een mooie aanvulling 
op het onderwijscontract.

De monitoring zoals deze plaatsvindt door de 
inspectie zou in een eerder stadium een dwingend 
karakter moeten krijgen, waaraan financiële 
consequenties worden verbonden voor de instellingen. 
In de huidige situatie wil dit zeggen dat de rol van de 
inspectie geïntensiveerd wordt. Wanneer 
implementatie van het onderwijscontract een feit is 
zal deze rol geminimaliseerd worden door de 
inschakeling van onafhankelijke beroepscolleges.

Bekostiging
De bekostiging van het Hoger Onderwijs vindt 
momenteel plaats via het zogenoemde 
HOBEK-model. In dit model zijn twee verschillende 
onderwijsprijzen, een hoge (£ 7.500,-) en een lage (£ 
5.000,-). De instelling krijgt afhankelijk van het soort 
opleiding de hoge dan wel de lage onderwijsprijs per 
ingeschreven student en per uitgereikt diploma voor 
de onderwijscomponent van de bekostiging. Door 
deze wijze van bekostiging ligt de nadruk op het 
aantal ingeschreven studenten. Voor de UvA 
bijvoorbeeld ligt de verhouding in bekostiging door 
ingeschreven studenten ten opzichte van 
diplomabekostiging op 17:3. Op deze wijze wordt de 
instelling dus gestuurd naar zoveel mogelijk 
inschrijvingen, daar dit zo’n 85% van de 
onderwijsbekostiging betreft. Het ISO pleit voor een 
onderwijsbekostiging, die voor het grootste deel 
afhankelijk is van de uitgereikte diploma's. Dit kan 
bereikt worden door de onderwijsprijzen voor 
uitgereikte diploma's en ingeschreven studenten te 
differentiëren. Op deze wijze raken de instellingen 
meer geneigd te zorgen voor programma's die goed 
studeerbaar voor studenten zijn, zodat studenten beter 
in de mogelijkheid gesteld worden hun opleiding af te 
ronden. Bij een dergelijk bekostigingsmodel dient wel 
gewaakt te worden voor de onderwijskwaliteit in zijn 
geheel. Dit kan goed plaatsvinden langs de lijnen 
zoals hierboven door het ISO gepropageerd is.

Ten slotte
Uitputtend is deze üjst met mogelijkheden ter 
verbetering van het Hoger Onderwijs en de 
voorwaaiden voor de invoering van een nieuw sterk 
prestatiegericht stelsel voor de studiefinanciering 
absoluut niet. De mogelijkheden zoals die hier 
aangestipt zijn en zoals het ISO deze inkadert 
betekenen echter wel een fundamentele wijziging van
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de relatie tussen student en instelling en daardoor 
tussen instelling en overheid.
Geheel in het kader van de gewenste decentralisatie 
worden met deze voorstellen slechts de raamwerken 
voor het instellingsbeleid door de overheid 
vastgesteld. Overige afspraken worden gemaakt door 
direct betrokkenen: student en instelling. De taak van 
de overheid ligt verder in het zorgen voor een 
evenwicht tussen voomoemde actoren.

In het kader van de studiefinanciering zelf wordt 
duidelijk aangegeven in de voorstellen, dat het nu

afgelopen moet zijn met de grote rechtsonzekerheid, 
die bestaat voor de huidige student. Uitgangspunten 
voor een nieuw stelsel worden aangegeven.

Slechts het wijzigen van de verhoudingen en het 
bieden van garanties kunnen zorgen voor een 
uitwerking, die zal zorgen voor een kwalitatief 
hoogwaardig stelsel voor Hoger Onderwijs en voor 
een studiefinancieringssysteem, dat rust, 
rechtszekerheid en toegankelijkheid waarborgt.

Saskia Nuyten is voorzitter van het ISO ■

De toekomst van de universiteit:
m e e r  d i f f e r e n t i a t i e  i n  h e t  a a n b o d ,  

g r o t e r e  r o l  v a n  d e  c o n s u m e n t .

Het nieuwe paarse kabinet ziet 'differentiatie' als toverwoord voor het oplossen van problemen aan 
universiteiten en hogescholen. Meer differentiatie in duur en inhoud van opleidingen in het hoger 
onderwijs zou de remedie zijn tegen massaliteit, studievertraging en vermeend kwaliteitsverlies. Ook 
zou het de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Frank van Eijkern, 
directeur van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) schetst in 
onder staande bijdrage hoe zijn universiteit van morgen er idealiter uit zou moeten zien.

Dy. F. van Eijkern

Flexibele leerwegen
De roep om toenemende differentiatie in het hoger 
onderwijs moet van twee kanten worden bezien. Meer 
differentiatie in de zin van een betere aansluiting van 
de opleiding op het talent van een individuele student 
of op de behoefte van de arbeidsmarkt, is niet 
noodzakelijk. Die is al in een heel behoorlijke mate 
aanwezig. Immers, de gescheiden vooropleidingen, 
resp. HAVO en VWO en het bestaan van daarop 
aansluitende verschillende onderwijstypen, nl. het 
hoger beroeps onderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs, bieden al een hele elementaire vorm van 
differentiatie. Dat gekoppeld aan het feit dat er 
momenteel zo'n 2800 opleidingen binnen het hbo en 
het wo bestaan, maakt dat het opleidingspalet eerder 
te breed is dan dat studenten niet voldoende keuze 
zouden hebben. Meer differentatie in de zin van meer, 
verschillende opleidingen, is dus ongewenst.

Welke vorm van differentiatie is dan wel wenselijk?
In ons land hechten we veel belang aan een vaste 
volgorde en duur van de opleiding van jonge mensen.

Na HAVO en VWO gaat bijna iedereen direct door 
naar een hogere opleiding, waarvan in de regel de 
duur vier jaar is en de inhoud zeer nauwkeurig 
landelijk wordt voorgeschreven. Dat is op zich uiterst 
merkwaardig. Jonge mensen hebben immers zeer 
uiteenlopende capaciteiten en ambities. Daarom 
zouden zij ook in de gelegenheid moeten zijn om dat 
hoger onderwijs meer variabel te benutten. Ofwel om 
een opleiding te gaan volgen met een direct civiel 
effect - uiteenlopend van drie tot vijf jaar - ofwel om 
een korte basisopleiding te volgen, te gaan werken en 
daarna terug te komen naar de universiteit om zich in 
een speciale richting verder te ontwikkelen. Zo 
zouden juristen best een kortere basisopleiding 
kunnen krijgen, als zij maar het perspectief hebben 
dat ze, na een aanal jaren werkervaring, terug kunnen 
komen om zich te verdiepen in het auteursrecht of het 
octrooirecht. Differentiatie in de lengte dus, in plaats 
van in de breedte. Een algemene hogere opleiding als 
de 'van-alles-wat-variant', is geen goede zaak. 
Jongeren moeten zich immers gedurende een redelijke 
periode intensief met iets bezig kunnen houden.
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Zo'n basisopleding zou dan ook altijd een zelfstandige 
waarde moeten hebben, voorzien van een diploma dat 
maatschappelijk wordt erkend.
Wel is het vreemd dat iemand bij de keuze van een 
opleiding als het ware éénmalig een kans krijgt. Men 
moet kiezen en zit daar dan ook voor altijd aan vast. 
Terwijl er in veel andere landen een grote 
keuzevrijheid is bij de overstap van de masters naar 
de PhD, blijft in Nederland bijna iedereen bij de 
overstap van eerste naar tweede fase, zijn eigen 
studierichting trouw. In een onderzoekschool voor 
biologie werken bijvoorbeeld hoofdzakelijk biologen. 
Dat is in vele opzichten een achterhaalde zaak. In de 
maatschappelijke werkelijkheid zie je immers in 
toenemende mate dat mensen met heel verschillende 
achtergronden in teamverband complexe 
vraagstukken moeten oplossen.

Rol van de student als consument
Een situatie van minder confectie en meer maatwerk 
vergt een versterking van de invloed van de student 
als consument van het onderwijs. Met name waar het 
de mogelijkheid van feedback betreft op het 
aangeboden onderwijsprogramma. Door de grote 
bezuinigingen in de studiefinanciering zullen 
studenten dat ook gaan afdwingen. Immers, op het 
moment dat jongeren veel meer zelf moeten investeren 
in hun opleiding, zullen zij zich als 
onderwijsconsument harder gaan opstellen. 
Universiteiten gaan daar ook op inspelen. Doordat zij 
meer vrijheid krijgen, zullen zij elkaar meer 
beconcurreren op de onderwijsmarkt. De zorg voor 
kwaliteit wordt dan in toenemende mate een 
'onderscheidend' element, een differentieel voordeel. 
Overigens niet alleen nationaal. Als bijvoorbeeld het 
onderwijs in Vlaanderen veel goedkoper is en 
bovendien een betere opleiding biedt, dan zal 
bijvoorbeeld op een bepaald moment een scholier uit 
Breda zeggen: 'Ik ga naar Gent in plaats van naar 
Utrecht'.

De onderzoeksomgeving
Overigens is het frappant dat bij 'differentiatie' 
iedereen gelijk denkt aan onderwijs, terwijl aan de 
universiteiten, min of meer onopgemerkt, al een 
enorme differentiatie op het terrein van onderzoek 
plaatsvindt. Steeds meer onderzoek wordt 
ondergebracht in een landelijk gevarieerd stelsel van 
onderzoekscholen: instituties rond een bepaald 
onderzoeksveld, met een eigen management en een 
concrete opleidingstaak voor jonge wetenschappers.
In Nederland is er altijd voor gekozen om 
universiteiten in een onderzoekomgeving te plaatsen, 
terwijl bijvoorbeeld in de VS bepaalde 'colleges' zich 
alleen maar met onderwijs bezig houden. Dat zal -- 
internationaal bezien -  een zeer belangrijke keuze
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blijken te zijn. De sfeer en cultuur waarin een docent 
aan een Nederlandse universiteit werkt, is doordrenkt 
van onderzoek. Of hij nu begeleider op een 
onderzoekschool is of een introductie-college verzorgt 
voor eerstejaars. Dat is een ultiem voordeel. We leven 
immers in een tijd waarin de grenzen van de 
wetenschap steeds sneller veranderen. Als studenten 
geen les krijgen van docenten die met hun voeten 
direct in de ontwikkelingen staan, is de kans op 
overdracht van verouderde kennis groot.

Het nadeel van deze koppeling tussen onderwijs aan 
onderzoek zit in de bekostiging. Aan een universiteit 
is gemiddeld driekwart van de omzet gerelateerd aan 
onderzoek. Tel daarbij op dat er nog steeds weinig 
maatschappelijke waardering is voor het geven van 
onderwijs en de noodzaak van een strategische keuze 
voor onderzoek is evident. Daar is de markt waarop 
je kunt winnen, daar alleen zijn investeringen 
waarvoor Europese subsidies in de wacht zijn te 
slepen. Daar moet het geld, de rek en de overleving 
van de universiteit vandaan komen. In zo'n situatie is 
het onontkoombaar dat onderzoek bij 
wetenschappelijke docenten in het achterhoofd altijd 
een bepaalde prioriteit zal houden. Aan studenten de 
taak om hier als consument voldoende tegenwicht aan 
te bieden.

Toegankelijkheid versus excellentie
De huidige universiteit is nog steeds voldoende in 
staat om 'excellentie' te stimuleren. Bij veel 
studierichtingen in de beta/techniek maar ook in de 
alfa-sector, zijn de lesgroepen nog even klein als 
vijftien jaar geleden: enkele tientallen studenten per 
vakgroep. Bij zo'n schaal kan excellentie zeker vorm 
krijgen. De problemen met massaliteit aan de 
universiteit doen zich met name voor bij een aantal 
studierichtingen zoals rechten en economie. Daar zal 
in de toekomst ingangsselectie een grotere rol gaan 
spelen.

Voor het onderwijs geldt echter de Wet van Buys 
Ballot. Warme lucht stijgt op. Iedereen wil 
uiteindelijk het hoogst mogelijke niveau bereiken.
Door die opwaarste stroming naar het hoogste 
diploma zal er een druk op de universiteiten blijven 
bestaan. De remedie is het hoog houden van het 
niveau. De universiteit moet een op de top- en niet op 
de middelmaat-gerichte omgeving blijven. Dat zorgt 
ervoor dat niet opeens 50% van een leeftijdsgroep 
naar de universiteit gaat als ze dat zou willen.
De tweede sleutel zal een toenemende vorm van 
zelfselectie worden. Indien studenten zelf gemiddeld 
60.000 gulden in hun opleiding moeten gaan 
investeren, zullen zij in toenemende mate 
professioneel advies gaan inwinnen om te bekijken of
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er ook reëel rendement uit die investering te 
verwachten valt. Indien men te horen krijgt: 'meneer 
of mevrouw, uw uitzicht op het behalen van de 
eindstreep is slechts 25%', dan zal zo iemand zelf 
naar een andere opleiding gaan uitzien.

Financiële rust
Als de eisen van hoge kwaliteit en excellentie aan de 
universiteit gehandhaafd blijven, dan is een hoge mate 
van financiële rust onontbeerlijk. Momenteel treedt 
enorm veel transactie-verlies op. Het hoger 
onderwijssysteem is nu vrijwel permanent in staat van 
reorganisatie. Ofwel door macro-afname van 
budgetten ofwel door jaarlijks wisselende voorkeuren 
van studenten. Dat is onproductief en duur. De 
universiteiten moeten personeel ontslaan en dragen 
zelf de kosten van de wachtgelden. Van 
budgetstabilisatie voor bijvoorbeeld een periode van 
vier jaar, ongeacht de ontwikkeling van de 
studentenaantallen, zou het systeem bijzonder 
opknappen. Het voorkomt een onnodige jacht naar 
nieuwe opleidingen en nieuwe studenten. Dat zou het 
hele systeem een stuk overzichtelijker maken.

Vrijheid van bestuur
Op het punt van de bestuursorganisatie van 
universiteiten is het beeld vrij somber. Degenen die in 
de jaren zestig op de barricaden hebben gestaan voor 
de democratisering, lijken moeite te hebben met de 
constatering dat de huidige situatie niet meer werkt. 
Los van opvattingen over arbeidsparticipatie en 
medezeggenschap blijkt gewoon dat er, als gevolg van 
de ver doorgevoerde interne democratisering, 
praktische belemmeringen zijn in de bedrijfsvoering. 
Dat is ook niet vreemd, als men zich realiseert dat het 
hedendaags universitair bestuur ook voor heel andere 
taken staat. Denk maar eens aan de decentralisatie 
van de arbeidsvoorwaarden en de integrale 
verantwoordelijkheid voor de huisvesting.
De overheid moet op dit punt echter geen nieuwe 
voorschriften gaan ontwikkelen. Als zij voorstander is 
van meer differentiatie, moet zij ook op dit punt de 
instellingen vrijheid geven. Dat lijkt vreemd, maar is 
het niet. In bijvoorbeeld een instelling als Cambridge 
bestaat amper een regeling of voorschrift over 
hetgeen een professor moet doen. In zo'n op 
excellentie gerichte omgeving gaat men er vanuit dat 
een hoogleraar een natuurlijke 'drive' heeft om 
datgene te doen wat van hem wordt verwacht. Zo ver 
zijn we in Nederland nog lang niet. Hier denk 
iedereen zich er mee te moeten bemoeien, voordat een 
hoogleraar goed les gaat geven.
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De uitdaging van de informatisering
Tenslotte het punt van de toenemende informatisering 
van de samenleving en dus ook van de 
wetenschappelijke wereld. Hoewel de Nederlandse 
universiteiten inmiddels over redelijke 
netwerkverbindingen beschikken, onderschatten zij 
volstrekt welke enorme concurrentie er op dit punt uit 
zal gaan van het buitenland. 'Electronic classrooms’en 
onderwijsdatapakketten zijn daar al aan de orde van 
de dag. Grootschalige experimenten zijn aan de gang, 
waarbij instellingen samenwerken om top-talent voor 
de interactieve 'computerklas' te zetten. Het duurt niet 
lang eer de Nederlandse student deze mogelijkheden 
via zijn internationale netwerkverbindingen zal 
ontdekken. Daarom zullen de Nederlandse 
universiteiten buitengewoon snel moeten reageren om 
hier tegenover een eigen fatsoenlijk multimediaal 
onderwijsaanbod te zetten.
Op termijn zal hierdoor het klassieke hoorcollege als 
vorm van overdracht van basiskennis en 
basisvaardigheden verdwijnen. Het klassikaal 
uitleggen van de botten van de mens of de 
basisprincipes van het recht zullen geen lang leven 
meer beschoren zijn. Interactieve technieken zullen dit 
beter en goedkoper gaan ovememen. Die geven 
namelijk de mogelijkheid om naar niveau, tijdsduur 
en tijdstip te variëren en daar valt niet tegenop te 
praten in de collegezaal.
De keerzijde van deze electronische ontwikkeling is 
natuurlijk de blijvende behoefte aan persoonlijk 
contact. Het college zal dan ook meer de vorm van 
'temgkomdagen, vragenuren en 
discussiebijeenkomsten' krijgen dan dat het als 
mogelijkheid voor feitelijke informatie-overdacht 
blijft bestaan. Dat zullen studenten in toenemende 
mate zelf gaan doen, gebruikmakend van de vele 
electronische informatiebronnen die hen daarvoor ter 
beschikking komen te staan. Als de Nederlandse 
student tijdens zijn studie ervaring leert opdoen met 
deze internationale, interactieve omgeving zal dat ook 
later helpen de grote achterstand van het Nederlandse 
bedrijfsleven op dit punt weg te werken.

Dr. Frank van Eijkern is directeur van de 
Vereniging Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten. ■
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Kwaliteit en deugdelijkheid 
van het onderwijs

Mr. drs. H.J.M. Hoefnagel
Inleiding
In de zeventigerjaren lag de nadruk op de 
sociaal-culturele en maatschappij-kritische functie 
van het onderwijs. In het licht van het 
gelijkheidsideaal werden de maakbaarheid van de 
samenleving en de invloed van de overheid in dezen 
overschat. In de tachtiger en negentiger jaren werden 
onder invloed van het economisch-utilitair denken 
ideeën gepropageerd over de individuele 
ontplooiingsmogelijkheden en de aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt. De taak van de overheid 
kreeg minder aandacht. In de zeventiger jaren werd 
het onderwijs beter geacht naar de mate dat het 
bijdroeg aan de interne en externe democratisering.
Nu wordt er meer gesproken over kwaliteit, 
individuele ontplooiing en aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. Kortom de kwaliteit 
staat weer centraal in de pedagogische provincie.
In dit artikel wordt een aantal opmerkingen gemaakt 
over het begrip kwaliteit, de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van het onderwijs en 
kwaliteitsbevorderende instrumenten.
Onder onderwijs versta ik in dezen het initieel door de 
overheid bekostigde onderwijs op primair, secundair 
en tertiair niveau; het openbaar onderwijs en het 
bijzonder onderwijs.

Het begrip kwaliteit
Het begrip kwaliteit heeft in het onderwijs 
verschillende betekenissen. Het kan betrekking 
hebben op de intellectuele mogelijkheden van de 
leerlingen, op het onderwijsaanbod, op het leerproces, 
de kwaliteit van de leraar, de interactie tussen leraar 
en leerling, de organisatie van het onderwijs en de 
leermethoden, of op het niveau van de output in de 
zin van de kennis en de vaardigheden van de 
afgestudeerden en de mate van aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt alsook het kwantitatief 
rendement. Met deze aspecten wordt een input, een 
proces- en een prestatie- of productdefinitie gegeven 
van het begrip kwaliteit.
Dit begrip heeft in het onderwijs altijd al een 
belangrijke rol gespeeld.
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Docenten klagen al sinds jaar en dag over de beperkte 
leervermogens van hun leerlingen. Als de werknemers 
klagen over de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt hanteren ze gewoonlijk de 
productdefinitie. De overheid spreekt over 
kwaliteitsverbetering in allerlei wetsvoorstellen en 
bedoelt daarmee tegenwoordig vaak bezuiniging.
De kwaliteit van het onderwijsproces wordt zichtbaar 
in de aspecten als de vakinhoudelijke en 
onderwijskundige bekwaamheden van docenten, de 
aard en het niveau van het onderwijsaanbod, de 
onderwijskundige organisatie en het pedagogisch 
klimaat van de onderwijsinstelling.
Iedere beoordelaar geeft vanuit de eigen positie een 
bepaalde inhoud aan het begrip kwaliteit.
Daarnaast beïnvloeden de maatschappelijke 
omstandigheden de betekenis van het begrip kwaliteit. 
Zo was de doelstelling van de middenschool gericht 
op bieden van gelijke kansen.
De invoering van de basisvorming ziet echter meer in 
de individuele ontplooiing en daarmee in de verhoging 
van het onderwijspeil.
Er lijkt volgens mij in het huidige tijdsgewricht een 
redelijk evenwicht te zijn ontstaan tussen gelijkheid 
van kansen en individuele ontplooiing. Doordat met 
de invoering van de basisvorming het categorale 
onderwijssysteem zoals aangegeven in artikel 5 van 
de Wet op het voortgezet onderwijs is gehandhaafd, is 
het ook mogelijk om het evenwicht te behouden 
tussen kwaliteit en gelijkheid. Ieder kind kan aan die 
categorie van onderwijs deelnemen die overeenkomt 
met zijn leervermogen. Volgens een SCP-onderzoek is 
een meerderheid van de bevolking van mening dat er 
voldoende gelijke kansen zijn om bij voorbeeld aan de 
universiteit te studeren.
Afkomst en milieu vormen als zodanig geen obstakel 
meer om deel te nemen aan het onderwijs.
Door het centrale overheidsbeleid met betrekking tot 
het onderwijsstelsel, zoals nationale 
deugdelijkheidseisen als examenprogramma's en de 
gelijke salariëring van de docenten, hebben de 
leerlingen in Nederland in principe gelijkwaardige 
schoolmogelijkheden.
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Ons onderwijsstelsel kenmerkt zich door 
gelijkwaardige deugdelijkheidseisen, een heterogene 
groepssamenstelling in het primair onderwijs en een 
gelijkwaardig onderwijsaanbod via de basisvorming 
aan gewoonlijk homogene groepen in de eerste fase 
van het voortgezet onderwijs. Dit beleid draagt bij tot 
kwaliteitsontwikkeling alsook tot bevordering van 
gelijke kansen.
Er is nog wel vaak een grote verdeeldheid tussen 
beleidsmakers enerzijds en ouders, docenten 
anderzijds in het denken met betrekking tot 
categoriale kleinschalige scholen enerzijds en grote 
brede scholengemeenschappen anderzijds. De kwestie 
van de gymnasia in Gouda en Amsterdam zijn in 
dezen illustratief. Omtrent de interne 
groeperingsvorming in de school zijn de meningen 
ook verdeeld. De ene categorie is voorstander van 
heterogene groepen in het voortgezet onderwijs 
waarbij dus alle kinderen ongeacht hun leervermogen 
in groepen bij elkaar zitten. De andere categorie is 
voor een homogene groep bestaande uit kinderen met 
ongeveer dezelfde aanleg en belangstelling. Ik acht 
een interne differentiatie naar homogene groepen te 
prefereren naarmate leerlingen ouder worden en het 
onderwijs dientengevolge ook meer leerstofgericht is. 
Leerkrachten zijn immers maar in beperkte mate in 
staat om te differentiëren. Ook is er gewoonlijk 
sprake van grote groepen. Via een homogene groep is 
het bovendien beter mogelijk ondanks de 
bezuinigingen op onderwijs toch te spreken -  zoals 
de overheid doet -- van "onderwijs op maat".
Het begrip kwaliteit wordt ingevuld door het belang 
wat men heeft bij het onderwijs, de maatschappelijke 
context en de situatie vanwaaruit men oordeelt. 
Kwaliteit kan ook gezien worden als het voldoen aan 
het verwachtingspatroon van de klant in casu de 
ouders, leerlingen, studenten en het afriemende 
beroepenveld. Zij heeft betrekking op eigenschappen 
van het onderwijs en is beter naarmate meer wordt 
voldaan aan de eisen die men stelt.

Wie is verantwoordelijk voor kwaliteit 
en deugdelijkheid?

Verschillende betrokkenen zijn in verschillende mate 
verantwoordelijk voor kwaliteit.
Zoals in artikel 23 van onze Grondwet aangegeven 
heeft het onderwijs een eigen plaats in het 
maatschappelijk bestel.
De wetgever en met name de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen hebben een bepaalde zorg 
voor de kwaliteit.
De zorg van de overheid voor kwalitatief goed 
onderwijs is aangegeven in het eerste lid van artikel 
23 van de Grondwet: "Het onderwijs is een voorwerp 
van aanhoudende zorg der regering".
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In dit artikel is ook sprake van een genormeerd 
kwaliteitsbegrip: in het vijfde lid waar wordt 
gesproken over "de eisen van deugdelijkheid aan het 
geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen 
onderwijs" en in het zesde lid waar "de deugdelijkheid 
van het geheel uit de openbare kas bekostigd 
bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs" 
aan de orde komt.
De kwaliteitszorg van de overheid wordt in de 
grondwet en de onderwijswetten aangegeven met de 
term deugdelijkheidseis.
Deugdelijkheidseisen zijn de minimale kwaliteitseisen 
aan het bevoegd gezag van de betreffende 
onderwijsinstelling die de overheid stelt. Het zijn de 
onderwijsinhoudelijke of procedurele bij wet gestelde 
regels voor het openbaar onderwijs en 
bekostigingsvoorwaarden voor het bijzonder 
onderwijs. Terwijl de openbare scholen aan deze 
regels moeten voldoen, worden de bijzondere scholen 
alleen bekostigd als ze aan de bij wet gestelde 
deugdelijkheidseisen voldoen.
De wetgever stelt - weliswaar met inachtneming van 
de vrijheid van onderwijs en met inachtneming van de 
gelijkwaardigheid van het openbaar en bijzonder 
onderwijs - in dezen de deugdelijkheidseisen vast.
Is de centrale overheid, zoals in artikel 23 van de 
Grondwet aangegeven, verantwoordelijk voor het 
stelsel van onderwijs, minimale deugdelijkheidseisen 
en een adequate bekostiging, de onderwijsinstelling 
zelf is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Dit is een 
ruimere en andere verantwoordelijkheid dan die van 
de overheid onder andere vanwege het feit dat de 
school zelf de pedagogische opdracht moet vorm 
geven.
Zowel de openbare als de bijzondere 
onderwijsinstellingen kennen een bepaalde 
zelfstandigheid. De zelfstandigheid van de scholen 
impliceert dat de betrokkenen zoals docenten, 
bevoegd gezag en ouders zelf in zeer belangrijke mate 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit. Zo stelt het 
bevoegd gezag zelf zijn personeel aan en is het vrij in 
de keuze van leermiddelen. Wat de bijzondere scholen 
betreft valt hierbij op te merken dat grondwet de 
vrijheid van onderwijs garandeert.

Instrumenten voor kwaliteitsbepaling 
en kwaliteitsbewaking

In artikel 23 tweede lid van de Grondwet worden als 
algemene deugdelijkheidseisen aangegeven de 
verplichting van het bevoegd gezag van de 
onderwijsinstelling om docenten te benoemen die 
voldoen aan voorgeschreven bekwaamheids- en 
zedelijkheidseisen en om schooltoezicht toe te staan. 
ATvanaf1848 heeft de grondwetgever 
bekwaamheidseisen van onderwijsgevenden van
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essentieel belang geacht voor de deugdelijkheid in de 
zin van voortreffelijk onderwijs.
De grondwetgever van 1917 stelde in dezen:
"De twee grootste waarborgen, die de Grondwet kan 
geven, zijn het toezicht der overheid en het onderzoek 
naar de bekwaamheid en zedelijkheid der 
onderwijzers. Daarin, en niet in de speciale 
voorschriften, liggen de grootste waarborgen der 
deugdelijkheid, want met bekwame onderwijzers en 
een goed toezicht is het moeilijk om slecht onderwijs 
te geven, even moeilijk bijna als om goed onderwijs te 
geven met slecht toezicht en slechte onderwijzers". 
Ook voor de huidige regering blijft volgens de 
begroting van 1995 de verbetering van de kwaliteit 
van het leraarschap en van de lerarenopleidingen het 
belangrijkste onderwerp van onderwijsbeleid. In dit 
kader rust er ook een zeer grote verantwoordelijkheid 
bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen als vakminister voor de 
lerarenopleidingen.
Door adequate deugdelijkheidseisen te stellen met 
betrekking tot de vakinhoudelijke en didactische 
bekwaamheden kan hij zich er van verzekeren dat de 
schoolbesturen voor primair en secundair onderwijs 
bevoegde en bekwame leraren kunnen aanstellen die 
een professionele houding kunnen aannemen met 
betrekking tot het vak en ten opzichte van de aan hen 
toevertrouwde leerlingen en die een juiste bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstellingen van de school. 
Het niet stellen van bevoegdheidseisen zal 
ongetwijfeld tot deprofessionalisering van het beroep 
van leraar leiden.
Naast algemene deugdelijkheidseisen met betrekking 
tot de bekwaamheid van de leraren en de 
kwaliteitszorg in dezen van het bevoegd gezag van de 
school kan de wetgever ook specifieke 
deugdelijkheidseisen stellen, zoals in het vijfde, zesde 
en zevende lid van de Grondwet is aangegeven. Deze 
eisen kunnen onderwijskundig en 
schoolorganisatorisch van aard zijn dan wel een 
instrumenteel-bestuurlijk karakter hebben. Eisen die 
de onderwijsinput betreffen zijn bijvoorbeeld 
toelatingsvoorwaarden. Met betrekking tot het 
onderwijsproces zijn er eisen voor leerplanzaken, 
lessentabellen, het aantal te geven vakken. Eisen met 
betrekking tot het produkt c.q. de output zijn 
bijvoorbeeld de examenprogramma's, inclusief 
exameneisen.

Voorbeelden van kwaliteitsverbetering 
vanuit de verschillende sectoren van 
onderwijs
Onlangs hield de Commissie evaluatie basisonderwijs 
in haar evaluatierapport "Zicht op kwaliteit" inzake 
de in 1985 ingevoerde Wet op het basisonderwijs een
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pleidooi voor het scheppen van meer ruimte voor de 
basisvakken taal en rekenen. Door de vergroting van 
de bestuurlijke lasten, het doorschuiven van de 
financiële tekorten op centraal niveau naar de school 
en de schaalvergroting blijft er voor de directie 
onvoldoende tijd over voor adequate 
onderwijskundige leiding en begeleiding. Omdat 
hierdoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar 
komt, stelt de commissie voor de schoolleiding te 
versterken.

Een ander voorbeeld met betrekking tot de 
kwaliteitsverbetering betreft de profielvoorstellen van 
de Commissie Ginjaar-Maas voor de tweede fase van 
het voortgezet onderwijs. De vrije 
vakkenpakketkeuze, ingevoerd door de mammoetwet 
in 1968, heeft onder andere geleid tot het ontstaan 
van pretpakketten die mede de oorzaak zijn van 
aansluitingsproblemen met het hoger onderwijs. Door 
de bovenbouw van Havo/VWO te verzwaren, door 
een algemeen verplicht deel en vier profielen ter 
vervanging van de vrije pakketkeuze in te voeren en 
door hogere eisen aan het examen te stellen bestaat er 
een gerede kans dat de kwaliteit van de doorstromers 
naar het hoger onderwijs zal verbeteren.

De schaalvergrotingsoperatie in het HBO, de 
dereguleringsoperatie via de invoering van de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in 
1993 en de vergroting van de concurrentiepositie 
tussen de instellingen voor hoger onderwijs hadden tot 
doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In 
werkelijkheid was er echter vaak sprake van 
kwantiteitsbeleid: het streven van instellingen om zo 
veel mogelijk opleidingen aan te bieden. Dit tastte 
eerder de kwaliteit van het onderwijsaanbod aan dan 
dat dit werd bevorderd. Onder invloed van het 
marktmechanisme kan de nadruk vervolgens meer 
komen te liggen op het imago dan op het 
onderwijskundig profiel, hetgeen impliceert dat er 
meer aan het uiterlijk dan aan het innerlijk van de 
instelling wordt gewerkt. Persoonlijk heb ik de indruk 
dat de invoering van de concurrentiepositie tussen 
onderwijsinstellingen in zowel het secundair als het 
hoger onderwijs wel leidt tot vele inspanningen op het 
gebied van public relations, maar nauwelijks tot 
kwaliteitsverbetering. Omdat het curriculaire profiel 
en het onderwijsinhoudelijke niveau belangrijker zijn 
dan imago en reclame acht ik het beter om meer 
menskracht in te zetten voor en gelden te besteden aan 
daadwerkelijke kwaliteitsverbetering dan ten behoeve 
van bijvoorbeeld reclame.
Mede naar aanleiding van de bezuinigingsvoorstellen 
is er in het hoger onderwijs opnieuw een discussie 
ontstaan over de vraag hoe kwaliteit verbeterd kan 
worden.
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Hierbij wordt zoals hiervoor genoemd gedacht aan de 
verhoging van het niveau van het voortgezet 
onderwijs, alsook aan een verbetering van het 
onderwijsaanbod door de instellingen van hoger 
onderwijs.
Nu mede door het beleid met betrekking tot de 
studiefinanciering te verwachten is dat de 
oriëntatiefunctie van de propaedeuse zal afnemen, 
acht ik het voor de handliggend dat de selectieve 
functie van het eerste studiejaar zal worden versterkt. 
Maatregelen als hierboven genoemd alsmede de 
mogelijke afschaffing van de horizontale 
doorstroming van HBO naar WO, de koppeling 
tussen studiefinanciering en studieprestatie alsook de 
versterking van het wetenschappelijk karakter van het 
WO, kunnen een - bij handhaving van de 
wetenschappelijke normen- substantiële bijdrage 
leveren aan het oplossen van het kwaliteits- en 
rendementsprobleem van het hoger onderwijs. Het 
gaat volgens mij evenwel te ver te veronderstellen dat 
deregulering, autonomie en schaalvergroting, 
invoering van het concurrentieprincipe tussen de 
instellingen en de versterking van de positie van de 
consument automatisch leiden tot 
kwaliteitsverbetering.
Wat de invloed van de consument betreft maak ik nog 
een opmerking bij het begrip voucher. Het van 
verschillende zijden naar voren gebrachte voorstel om 
door middel van vouchers de kwaliteit van het 
onderwijs te veihogen, onderschrijf ik overigens niet, 
omdat het feit dat de vraag van de 
onderwijsconsument zijnde de student of het 
afnemende veld afkomstig is, nog niet betekent dat hij 
kwalitatief de juiste richting aangeeft. Bovendien kan 
de overheid in een vouchersysteem nog nauwelijk 
deugdelijkheidseisen stellen.
In een blad als het ondeihavige mag ik schrijvend 
over kwaliteitsverbetering niet onvermeld laten dat 
met de komst van de huidige regering het er naar 
uitziet dat het taboe omtrent selectie als middel tot 
kwaliteitsverbetering is doorbroken.
Terwijl een beter begeleide overgang van het 
secundair naar het tertiair onderwijs veel 
teleurstellingen bij de student en de ontvangende 
instelling kan voorkomen, is het overigens de vraag of 
selectie bij de poort op korte termijn gerealiseerd zal 
kunnen worden. Aan deze selectie is uit het oogpunt 
van een rechtvaardige kansenverdeling alsook in 
technische zin een groot aantal problemen verbonden. 
Alleen selectie die is gebaseerd op deugdelijke 
inzichten is verantwoord.
Een nadere studie omtrent het selectiesysteem met 
name met betrekking tot studierichtingen die een 
numerus fixus kennen, zou overwogen kunnen 
worden.

Bewaking van de deugdelijkheid en 
kwaliteit
Naast kwaliteitsbepaling speelt ook 
kwaliteitsbewaking een belangrijke rol. Zoals in 
artikel 23, tweede lid van de Grondwet is aangegeven 
is het toezicht op de naleving en handhaving van de 
deugdelijkheidseisen bij wet geregeld. Volgens de 
onderscheiden onderwijswetten is het toezicht 
opgedragen aan de minister. Het wordt onder zijn 
gezag uitgeoefend door de onderwijsinspectie. Naast 
deze externe bewaking zijn uiteraard de scholen 
gehouden om zelf de kwaliteit te bewaken. Zo zijn 
examens niet alleen een middel tot kwaliteitsbepaling 
maar ook kwaliteitsbewaking. Met name het instellen 
van visitatiecommissies - bestaande uit ervaren 
onafhankelijke deskundigen met betrekking tot het 
onderwijs in de betreffende discipline - ter bewaking 
van de kwaliteit van het onderwijs lijkt aan de 
kwaliteitsverbetering een goede bijdrage te leveren. 
Visitatie is een instrument om via een beredeneerde 
beoordeling over de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod te komen tot een kwaliteitsoordeel 
van de betreffende onderwijsinstelling.

Tenslotte
Uit het bovenstaande blijkt dat aan het begrip 
kwaliteit verschillende waarden kunnen worden 
toegekend. Het is van groot belang dat de centrale 
overheid, het bevoegd gezag van de 
onderwijsinstelling en de docent regelmatig nagaan of 
ons onderwijs nog "voortreffelijk", van goede 
kwaliteit is.
Omdat vakinhoudelijk en onderwijskundig goed 
opgeleide leraren van doorslaggevende betekenis zijn 
voor goed onderwijs, hoop ik dat voldoende jonge 
mensen -  voorzover ze geschikt zijn voor deze 
professie — het lef hebben om te kiezen voor dit 
beroep.

mr.drs. H.J.M. Hoefnagel, onderwijsraad. ■
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Interview met Arjan Toor
Op het voorjaarscongres van de JOVD is Arjan Toor (23), derde-jaars student aan de Thorbecke 
Academie in Leeuwarden gekozen tot landelijk voorzitter van de JOVD. LEF hoofdredacteur 
Stalpers had een gesprek met hem over liberalisme, conservatisme binnen de VVD, de vernieuwing 
van de JOVD, Paars en criminaliteit.

Cedric P. Stalpers

Arjan, wat betekent liberalisme voor jou ?
In essentie betekent het respect voor het individu. Het 
betekent dat je mensen hoog inschat. Mensen zijn 
zelfstandig functionerende individuen die zelf keuzes 
kunnen maken en zelf hun eigen leven moeten kunnen 
inrichten. Liberalisme houdt in dat je mensen serieus 
neemt en ze de ruimte geeft om zelf keuzes te maken.

Is liberalisme voor jou progressief of conservatief, 
links of rechts?
Liberalisme is in ieder geval een progressieve 
stroming, voortvloeiend uit de Franse revolutie. 
Progressief in die zin dat het uitgaat van de dynamiek 
van de samenleving. De politiek moet hier op inspelen 
en anticiperen en niet met de hakken in het zand gaan 
staan. De politiek moet zich meer dan nu het geval is, 
conformeren aan maatschappelijke ontwikkelingen in 
plaats van deze ontwikkelingen te belemmeren.
Ik denk niet graag in termen van links en rechts. Op 
sommige punten zou ik mezelf willen typeren als een 
links-liberaal, op sommige punten als een 
rechts-liberaal. Dat hangt af van het onderwerp.

Wat vind jij van het liberaal gehalte van W D  en 
D66?
Ik herken in beide partijen liberale elementen maar 
geen van beide zijn echt liberaal. De VVD heeft een 
te grote hang naar conservatisme terwijl, zoals ik 
zojuist opmerkte, liberalisme een progressieve 
stroming is. Bij D66 mis ik m.n. ideologie. D66 heeft 
onsamenhangende, vage ideeën die niet gebaseerd zijn 
op een duidelijk mensbeeld. D66 is op sommige 
punten a-liberaal en meer sociaal-democratisch omdat 
ze te weinig uitgaan van het individu. De 
milieustandpunten van D66, bijvoorbeeld, getuigen 
van weinig vertrouwen in het individu om iets aan het 
milieu te doen.
Het probleem van de VVD is dat maatschappelijke 
problemen niet liberaal benaderd worden. Problemen 
worden vaak opgelost zonder stil te staan bij de 
ideologie van de partij; er wordt geen fundamentele
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discussie gevoerd. De VVD is daarmee toch veelal 
een pragmatische partij geworden.

Je ziet binnen de liberale partijen meerdere kampen. 
De VVD bestaat uit conservatieven en 
progressief-liberalen en D66 uit sociaal-liberalen en 
groenen. Wordt het niet eens tijd voor ideologische 
herbezinning?
Daar is het zeker tijd voor. Ik ben een groot 
voorstander van de vorming van een liberale partij.
De belangrijkste reden hiervoor is dat een klein land 
als Nederland er niet bij gebaat is als de liberalen zich 
verdelen over substromingen in plaats van de handen 
ineen te slaan. Het debat binnen een liberale partij zal 
juist beter worden als er twee vleugels zijn.
Natuurlijk zullen bij de vorming van een liberale 
partij ook vleugels afvallen. Er zal een vleugel van de 
VVD naar het CDA of extreem-rechts gaan en een 
sociaal-democratische vleugel van D66 naar PvdA en 
Groen Links. Het is niet slecht voor een liberale partij 
als deze mensen zich niet meer in haar gelederen 
bevinden.

In een interview in de Driemaster en in een 
radio-interview bekritiseerde jij de W D  fel. Wat zijn 
je voornaamste punten van kritiek?
Ik lever geen kritiek om de kritiek. Ik stond zeer 
kritisch tegenover de VVD gedurende de formatie van 
het Paarse kabinet omdat de VVD toen in eerste 
instantie afhaakte. Bolkestein het zijn oren veel te 
veel naar de conservatieven hangen. Nu de 
totstandkoming van het Paarse kabinet een feit is, 
biedt dit ruimte voor nieuwe ideeën in de VVD. Ik wil 
de VVD binnen het Paarse kabinet dan ook het 
voordeel van de twijfel gunnen. Het regeerakkoord 
zelf is niet echt hoopgevend maar het komt op de 
invulling aan.
Wat een zeer groot manco van de VVD is, is de 
slechte positie van jongeren in de partij. Jongeren 
krijgen veel te weinig ruimte. Als je jongeren niet de 
ruimte geeft en niet serieus neemt, haal je het 
fundament onder een partij vandaan.
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Het conservatisme krijgt dan ook teveel ruimte: door 
de jeugd buiten te sluiten vervalt een partij in 
behoudzucht. Het hoofdbestuur van de JOVD spreekt 
hier ook over met de VVD.
De VVD belooft beterschap maar het 
Talentmanagment (een project om de talenten van 
jongeren binnen de partij te achterhalen en die te 
ontwikkelen) is helaas vastgelopen op de volharding 
van afdelings- en regiobonzen.

Wat vind je van de Nieuwe Partij?
Ik vind het een goed initiatief. Er is ruimte voor een 
andere liberale partij maar ik zie er liever een 
ontstaan uit VVD en D66 dan een kleine nieuwe 
liberale partij die door de pers en de kiezers niet echt 
serieus wordt genomen.

Zie je de Jonge Democraten als een liberale 
jongerenorganisatie en zo ja, gaat de JOVD met hen 
samenwerken?
Ik herken in de Jonge Democraten net als in D66 een 
liberale inslag. Ze hebben net als D66 ook vleugels 
van diverse signatuur. Politiek-inhoudelijk valt goed 
met hen samen te werken. De JD heeft een goede 
cultuur: ongedwongen en gefocust op het politieke 
debat. De JOVD is organisatorisch beter. We kunnen 
dus veel van elkaar leren. Maar primair wil ik met 
alle politieke jongerenorganisaties samenwerken, 
bijvoorbeeld in een jongerenparlement. We zijn geen 
concurrenten van elkaar maar we kunnen elkaar 
versterken. Programmatisch zal dan wel blijken met 
wie we door een deur kunnen.

Er is al tijden een discussie tussen liberalen en 
vrijzinnig democraten aan de gang. Hoe groot zijn 
de verschillen nu?
De verschillen zijn minder groot dan geveinsd. De 
Jonge Democraten hebben een groener accent. Binnen 
de JOVD is er te weinig aandacht voor milieu. Er is 
enige tijd een discussie over milieu geweest maar tot 
mijn spijt is die na een poosje weggezakt. In algemene 
zin proef ik helaas een verrechtsing binnen de JOVD 
die de afstand groter maakt ten opzichte van de JD. 
Op het gebied van sociale zekerheid, minimumloon, 
werk en buitenlanders hebben sommige JOVD-ers erg 
rechtse standpunten. Nu is daar op zich niets mis 
mee, mits deze standpunten goed beargumenteerd tot 
stand komen. Dat mis ik helaas nogal vaak.
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Hans Wiegel gaf mij tijdens een interview eens een 
richtlijn mee voor jonge liberalen: "Streef je 
doeleinden na in harmonie met anderen, met humor, 
in verdraagzaamheid en -dat is heel belangrijk- met 
zelfspot". Houdt de JOVD zich aan deze richtlijn als 
je ziet dat sommige JOVD-leden pochen op het feit 
dat ze anderen hebben laten struikelen en het soms 
behoorlijk hoog in hun bol hebben ?
Ik ben het eens met Wiegel en jouw opmerkingen. 
Zelfspot -- of beter gezegd, relativeringsvermogen- is 
heel belangrijk. Tot op een bepaalde hoogte mag men 
politiek-inhoudelijk het conflict opzoeken; het is goed 
als de koppen eens tegen elkaar gaan. Maar de 
zelfspot, met name bij de meer actieven ontbreekt. Ik 
vind dat slecht. Je moet afstand kunnen nemen van de 
JOVD. Je moet zien dat het een leuke hobby is en dat 
de wereld niet vergaat als het eens een keer niet goed 
loopt binnen de JOVD. Gebeurt dit niet, dan bestaat 
er het gevaar dat er hard spel gespeeld gaat worden. 
Verreweg de meeste conflicten in de JOVD ontstaan 
ten gevolge van een chronisch gebrek aan 
relativeringsvermogen.

Er wordt binnen de JOVD veel gesproken over de 
organisatie. Onlangs is er een reorganisatievoorstel 
door de vereniging aangenomen onder de titel Over 
de toekomst is nooit een woord teveel gezegd 
(hetgeen inhield dat er een kleiner hoofdbestuur 
moest komen en taken gedelegeerd werden naar 
afdelingen en districten). Zit hier het probleem wel? 
Zit het probleem niet meer in de cultuur van de 
JOVD ?
De cultuur is inderdaad het grootste probleem. Er is 
te weinig relativeringsvermogen bij een bepaald deel 
van de leden, teveel discussie over organisatie en te 
weinig over politiek. De vraag is hoe een 
mentaliteitsverandering te bereiken is. Als er politieke 
initiatieven genomen moesten worden werd meteen 
naar het hoofdbestuur gekeken. Door middel van een 
structuurverandering proberen we een 
mentaliteitsverandering in beweging te zetten en de 
cultuur te veranderen. De meest ingrijpende 
veranderingen zijn dat door verregaande 
decentralisatie de districtsbesturen in de JOVD (de 
provinciale besturen) beter tot hun recht komen. Ze 
krijgen meer verantwoordelijkheden en worden 
serieus genomen en uiteindelijk ook op hun 
verantwoordelijkheden aangesproken. Het 
hoofdbestuur coördineert de afdelingsbegeleiding niet 
meer; dat is de taak van de districten. Daarnaast 
worden specifieke taken naar secretariaten 
gedecentraliseerd. De JOVD heeft nu meerdere 
secretariaten, te weten politiek, internationaal, 
vorming en scholing en organisatie. Het hoofdbestuur 
geeft het initiatief terug aan de vereniging en daar 
hoort het ook te liggen.
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De reorganisatiebesluiten waren niet ingrijpend maar 
de implementatie ervan door het hoofdbestuur getuigt 
van progressiviteit.

Hoe kan de JOVD meer jongeren interesseren voor 
de politiek gezien de huidige desinteresse in 
politiek?
Daar geloof ik niet in! Jongeren zijn wel degelijk 
geïnteresseerd in hun eigen toekomst en die van hun 
land. Ze denken na over dingen en hebben idealen 
maar ze kunnen hun idealisme niet omzetten in 
daadkracht. Ze mijmeren slechts wat of zetten zich af. 
Dat is de schuld van de politiek; zij kan niet 
appelleren aan de belevingswereld van jongeren.
Een zure karikatuur van de politiek kreeg je te zien 
bij de demonstratie tegen de bezuinigingen op 
jongeren afgelopen jaar. Die werd keihard 
neergeslagen. Op deze wijze worden jongeren 
volstrekt niet serieus genomen. En vervolgens stelt de 
politiek: "Jongeren zijn niet meer geïnteresseerd in 
politiek.' Amehoela! Jongeren lopen keer op keer 
tegen een muur aan. Kijk alleen maar eens naar de 
positie van de jongeren binnen de grote politieke 
partijen.
Jongeren zijn gedesinteresseerd in de wijze van 
politiek bedrijven maar niet in de politiek zelf. Ze zijn 
wel degelijk begaan met hun eigen lot en dat van hun 
land.

Wat kan de JOVD hier aan doen?
Duidelijk maken dat de politiek je toekomst bepaalt. 
Jongeren moeten politiek kunnen bedrijven zonder 
zich te hoeven conformeren aan de sociale normen 
van partijen; de mannetjesmakerij en de 
partijstructuur. Mensen moeten kansen krijgen op 
grond van hun politieke visie en hun ideeën en niet op 
basis van het aantal geschudde handjes en de mensen 
die je kent.

De JOVD heeft helaas slechts uit een heel beperkt 
aantal geledingen in de maatschappij haar leden. 
Staat de JOVD gezien de sociaal-economische 
achtergrond van haar leden wel in de maatschappij? 
In hoeverre is de JOVD aantrekkelijk voor kansarme 
jongeren en in hoeverre is liberalisme een 
volksbeweging?
Het klopt dat de JOVD gezien de maatschappelijke 
achtergrond van haar leden niet erg breed is 
samengesteld. Dat heeft te maken met imago en 
mentaliteit. We hebben een elitair imago maar de 
vereniging handhaaft dat door haar mentaliteit. 
Liberalisme staat helaas niet volledig los van sociale 
klassen. In westerse maatschappijen wordt 
keuzevrijheid deels bepaald door inkomen en milieu. 
Het is makkelijk om te zeggen dat iedereen zijn eigen 
keuzes moet maken maar als je, je dat financieel niet
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kan permitteren ben je gedwongen om je te 
conformeren aan sociale verbanden. De JOVD dient 
de link tussen politieke filosofie en inkomen te 
doorbreken. Op het moment dat het politieke debat 
gaat prevaleren binnen de JOVD komt er meer ruimte 
voor mensen met verschillende achtergronden. Er 
worden dan ook andere mensen lid van de JOVD; 
minder gericht op uiterlijkheden en carrière. 
Uiterlijkheden spelen een te grote rol. We moeten 
meer gaan kijken naar politiek-inhoudelijke 
capaciteiten. De JOVD is op dat punt nog vrij 
a-liberaal.

In een interview zei je dat 'Nederland nog niet a f is'. 
Kun je dit nader toelichten?
In tegenstelling tot wat veel buitenlanders vinden, ben 
ik van mening dat Nederland geen liberaal land is. 
Nederland is een land dat betuttelt. De overheid 
beslist teveel en gunt het individu te weinig ruimte om 
zijn of haar eigen keuzes te maken en 
verantwoordelijkheden te dragen. Kijk naar het 
drugsbeleid, een onderwerp wat mij zeer bezig houdt. 
De overheid bepaalt dat je geen softdrugs mag 
gebruiken maar vangt vrolijk miljoenen aan accijnzen 
op pils en sigaretten.
Daarmee kom je op een ander punt van grote zorg: de 
legitimiteit van de overheid. Vinden de burgers de 
overheid nog geloofwaardig? Die legitimiteit wordt op 
dit moment in grote twijfel getrokken. De overheid 
moet zich primair beperken tot die zaken waarvoor ze 
is aangesteld in plaats van het instellen van 
schoonheidscommissies die bepalen of je een dak 
paars of groen moet verven.

Een ander belangrijk punt is dat van normen en 
waarden. Een groot aantal zaken is niet realiseerbaar 
omdat bepaalde normen en waarden ontbreken. We 
moeten niet terug naar de klein-burgelijke moraal van 
de jaren vijftig maar het ontbreekt de maatschappij 
aan sociale samenhang. De sociale zekerheid is 
onbetaalbaar geworden, het milieu is ernstig vervuild 
en veel mensen hebben lak aan elkaar. Er moet een 
zeker normen en waarden patroon komen waardoor 
mensen aan meer dan alleen hun eigen leven en hun 
eigen welzijn gaan denken. Dat hoeven niet perse 
christelijk normen en waarden te zijn, liever niet.
Maar ook het liberalisme vindt geen sluitende 
oplossing voor dat probleem.
Kijk, in hoeverre maken mensen een kosten-baten 
analyse en in hoeverre spelen daarbij gevoelsmatige 
factoren (normen en waarden) een rol? Bepaalde 
normen en remmingen moeten er gewoon zijn. Het 
probleem is dat je ze niet kunt opleggen, het moet uit 
de mensen zelf komen. Maar je kunt het wel 
stimuleren. Je kunt wel aan bepaalde normen 
appelleren bijvoorbeeld op het gebied van
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milieu-vriendelijk gedrag. De overheid moet in 
stimulerende zin een rol spelen.

Je hebt het nu over normen en waarden. Een van de 
grootste hiermee samenhangende probleem is 
criminaliteit. Wat kan hier tegen gedaan worden?
De pakkans moet groter worden. Je moet niet 
zwaarder straffen maar anders straffen. Ik ken 
niemand die als een beter mens uit de gevangenis is 
gekomen. Ik ben een groot voorstander van 
alternatieve straffen.

Dat klinkt heel genuanceerd maar veel mensen 
vinden dat criminelen gewoon harder aangepakt 
moeten worden.
Dat zegt iets over hoe de overheid gefaald heeft. De 
politiek heeft volstrekt gefaald om in een eerder 
stadium iets aan de criminaliteit te doen. Zaken als 
'twee op een cel' vind ik niet bespreekbaar omdat het 
maatregelen zijn die zuiver voortkomen uit een falend 
overheidsbeleid in het recente verleden. In die zin is 
de verharding van de maatschappij mede de schuld 
van die overheid. Ik ben ook een tegenstander van de 
doodstraf. Zaken als cellentekort en vrijlating van 
criminelen op grond van vormfouten mogen gewoon 
niet voorkomen. Want dat soort dingen zorgt voor het 
appèl op harde maatregelen.

Je zei dat je tegenstander van de doodstraf was. 
Vijftig procent van de Nederlandse jongeren is het 
op dat punt dan niet met je eens. Waarom ben jij 
ertegen?
Kijk naar de Birmingham Six. De doodstraf is 
onomkeerbaar.

Dat argument hoor ik heel vaak. Een tegenargument 
is het evenredigheidsprincipe; de straf moet 
evenredig zijn aan de misdaad.
Ik ben er principieel tegen; geen mens heeft het recht 
een ander te doden en dus ook niet in de naam van de 
rechtsorde. Liberalisme houdt in datje recht van een 
ander individu respecteert. Datje de integriteit van 
andermans lichaam respecteert. Pragmatisch gezien 
helpt het ook niet. In de kosten-baten analyse van 
misdadigers speelt de straf geen enkele rol. 
Moordenaars worden er niet door afgeschrikt.

Wat zijn de achtergronden van hetJOVD streven 
naar Paars?
De primaire reden was dat in een parlementaire 
democratie partijen elkaar nooit mogen uitsluiten. Het 
gevolg van het feit dat partijen elkaar uitsloten was 
dat het CDA constant aan de macht was en zo 
parlementaire en maatschappelijke meerderheden niet 
omgezet konden worden in wetgeving zoals de 
legalisering van euthanasie. De centrale vraag in het
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streven naar paars was: komt het democratisch wezen 
van het parlement wel tot zijn recht?

Als een man in de straat je zou vragen wat een 
kabinet zonder het CDA wel kan regelen wat een 
kabinet met het CDA niet kan regelen, wat zou jij 
hem dan zeggen?
Een kabinet zonder het CDA kan de regelgeving 
aanpassen aan de eisen van deze tijd. Kunstmatig in 
stand gehouden overlegstructuren en organen die 
a-democratisch en niet meer van deze tijd zijn, 
kunnen ontmantelt worden.
Bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs. Het is prima als 
scholieren en hun ouders graag een bijzondere 
onderwijs willen en de overheid dient hier ook de 
kaders voor te ontwikkelen. Wat de overheid echter 
moet nalaten, is het kunstmatig in stand houden van 
dat bijzondere onderwijs, enkel omdat zij dat wil. 
Daarnaast zijn er op immaterieel gebied grote 
overeenkomsten tussen de Paarse partijen. Veel zaken 
van commerciële televisie tot en met euthanasie 
kunnen nu eindelijk geregeld worden.

Toch noemde jij dit kabinet meer grijs dan paars. 
Waarom?
Precies op die punten die ik net noemde, stelt het 
akkoord teleur. Dit kabinet wil zo graag een kabinet 
zijn voor alle mensen en wil zo graag duidelijk maken 
dat de samenwerking niet gebaseerd is op rancune 
jegens het CDA dat ze kansen op paarse vernieuwing 
laten liggen. Hier moeten we als JOVD constant aan 
gaan duwen en trekken.

Welke rol zal de JOVD dan spelen in het politieke 
debat tijdens het paarse kabinet?
De JOVD zal absoluut een actieve rol spelen.
Wellicht zal er een schaduwkabinet komen van Jonge 
Socialisten, Jonge Democraten en JOVD. Daarnaast 
is het heel belangrijk dat de JOVD constant aangeeft 
hoe het moet; dat zijn we verplicht op basis van de 
historische achtergronden van de 
JOVD-bemoeienissen met paars. De JOVD zal zeker 
niet alleen een reagerende maar ook een initiërende 
rol spelen. Dat kunnen we. Daar hebben we de 
mensen en de ideeën voor. Er wordt nu nadrukkelijk 
in de richting van de JOVD gekeken, vooral door de 
pers. De JOVD mag nu niet met de armen over elkaar 
gaan zitten onder het motto: Paars is er, de JOVD kan 
fijn gaan slapen. We hebben niet voor niets in een 
advertentie gezet: "Paars is er. De JOVD is gelukkig 
maar nog niet tevreden."
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Als gevolg van het augustusoffensief zijn er veel 
mensen lid geworden van de JOVD. Wat zou jij hen 
willen meegeven?
De JOVD is in veel opzichten een unieke club. Er zijn 
weinig organisaties met zoveel mogelijkheden om 
politiek actief te zijn en dit te combineren met 
gezelligheid. Je krijgt heel veel kansen maar die moet 
je met beide handen grijpen. Met de nieuwe structuur 
willen we leden nog meer ruimte geven voor eigen 
initiatieven. Er zijn minder regels en de organisatie is 
meer toegesneden op het individuele lid.
De JOVD is wat je er zelf van maakt. Stop je er veel 
in dan haal je er veel uit. ■
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Redactioneel
De belangrijkste kracht d ie de kapitalistische m achine in beweging brengt en houdt g a a t uit van de  
nieuwe consumptiegoederen, de nieuwe productie- en transportmethoden en de nieuwe systemen 
van industriële organisatie die in het leven worden geroepen door de kapitalistische 
ondernemingsvorm.

Cedric P. Stalpers

Dit citaat is afkomstig van de fameuze 
Oostenrijks-Amerikaans econoom Joseph A. 
Schumpeter, aangehaald in het artikel Groene 
Innovatie van Paul Basset, en geeft de thema's van dit 
LEF nummer aan: economie en vernieuwing. Met dit 
LEF-nummer wil de redactie een bijdrage leveren aan 
het nationaal economie-debat (om met de woorden 
van Philips directeur Timmer te spreken) middels het 
bieden van een platform voor vernieuwende ideeën.

Dr. Rudolf de Korte, VVD-kamerlid, gaat in zijn 
artikel in op de bestrijding van de werkloosheid 
waarbij hij pleit voor een meer stimulerend beleid 
voor de industrie en een dynamische overheid.

Dr. Rinnooy Kan, voorzitter van het VNO, geeft zijn 
visie op de plannen van het kabinet Kok - z.i. 
ontbreekt een sense o f urgency in het nationale debat 
- en analyseert de problemen van de Nederlandse 
economie.

Het artikel van Paul Basset en Bart Snels, 
medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau 
Groen Links, is een zeer verfrissende bijdrage. 
Hierbij gaan zij in op de kansen die ecologische 
modernisering biedt voor de verbetering van de 
internationale concurrentiepositie.

Drs. Harro Wiekhart, verbonden aan de vakgroep 
Kosten- en Winstbepalingsvraagstukken van de 
Erasmus Universiteit en economisch specialist bij 
D66, presenteert in zijn artikel mogeüjk het ei van 
Columbus m.b.t. de werkloosheidsbestrijding. Hierin 
verbindt hij noties als belastingsystemen, milieu, 
sociale zekerheid en werkloosheid met elkaar.

In dit LEF-nummer geeft econometrist Thomas Cool 
een sociaal-liberale visie op het 
werkgelegenheidsvraagstuk. De heer Cool is 
secretaris van het Sociaal Liberaal Fomm en 
voorzitter van het daarbij behorend wetenschappelijk 
bureau, het Samuel van Houten Genootschap.

Het artikel van prof.dr. J. van Sinderen behandelt 
eveneens de werkloosheidsproblematiek. Bij de

oplossing hiervan spelen flexibilisering van de 
economie en lastenverlichting z.i. een prominente rol.

Juffrouw de Jager, werkzaam op de afdeling Lange 
Termijn van Het Centraal Planbureau, gaat in haar 
artikel in op de voor- en nadelen van het 
basisinkomen. Sleutelbegrippen hierbij zijn vrijheid, 
gelijkheid en broederschap.

Evert Voogd, politicoloog, stelt in zijn artikel dat om 
de werkloosheid te bestrijden een ander 
belastingsysteem gehanteerd moet worden. Net als 
Cool geeft hij een sociaal-liberale visie op de 
problematiek: "In feite is een aanval op de sociale 
zekerheid een aanval op de vrijheid".

J. ten Hoopen, vice-voorzitter van MKB Nederland, 
stelt dat de politiek het midden- en kleinbedrijf de 
trekker noemt van de economie, maar dat in de 
praktijk het beleid onvoldoende concreet is en te 
weinig oog heeft voor de stimulering van de 
economie.

Een opvallende bijdrage is die van de heer Brockhus, 
secretaris van de Stichting Sociale Databank 
Nederland, waarin hij ingaat op de lastendruk, sociale 
zekerheid en de kosten van de overheid. Zijn artikel is 
zeer lezenswaardig, des te meer daar hij een geheel 
ander licht laat schijnen op vernoemde vraagstukken.

Het artikel van Ir. Bierman handelt over het 
spanningsveld tussen de voor de economie
noodzakelijke geachte uitbreiding van de 
infrastructuur enerzijds en het milieu anderzijds. 
Verkeer is - aldus prominenten als de heer de Korte - 
een belangrijke economische factor, zeker gezien de 
reputatie van Nederland als distributieland. De heer 
Bierman pleit dan ook voor een duurzame 
transportstrategie en kaart enkele problemen op dit 
gebied aan.

Zoals reeds is gezegd speelt de bestrijding van de 
werkloosheid een hoofdrol in dit nummer. Een artikel 
van een persoon die dagelijks in de praktijk de 
gevolgen van de jeugdwerkloosheid meemaakt en
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bestrijdt en zich inzet voor een verbetering van de 
maatschappelijke positie van jongeren, is dan ook 
voor dit nummer gerechtvaardigd. Paulus Oerlemans, 
medewerker van stichting jongerenbeweging ATTAK 
geeft een analyse van de jeugdwerkloosheid vanuit de 
praktijk.

Eppo Jansen kaart in zijn artikel de voor- en nadelen 
aan van de Europese Eenwording voor de 
Nederlandse economie. Hij stelt dat door de 
eenwording een meerwaarde ontstaat die maakt dat 
het totaal van samenwerkende landen meer betekent 
dan de optelsom van de afzonderlijke staten.

In dit nummer komen uiteraard de jonge liberalen 
uitgebreid aan bod. Stan Stevens, voormalig 
hoofdbestuurder van de JOVD, schetst in zijn artikel 
enkele ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de 
inrichting van de verzorgingsstaat en beschrijft de 
plaats en de functie van arbeid in de huidige 
maatschappij.

Paul Kraan, coördinator van de werkgroep Sociale 
Economie van de Jonge Democraten, gaat in zijn 
artikel in op de arbeidsmarkt, economische ordening, 
de markten voor goederen en diensten en de rol van 
kennis in het werkgelegenheidsvraagstuk. Hij pleit 
voor het uitwerken van een offensieve strategie 
gericht op het vergroten van het innovatief vermogen 
van de economie.
Rick van de Ploeg, lid van de PvdA
Tweede-kamerfractie en hoogleraar
staatshuishoudkunde aan de UvA, stelt dat flexibel 
belonen, zoals winstdeling, meer resultaten zal 
opleveren voor de werkgelegenheid en het 
bedrijfsleven dan loonmatiging.
Bert Blasé, politiek adviseur, poogt de discussie over 
een ander belastingstelsel aan te zwengelen.

Cedric P. Stalpers,
hoofdredacteur Liberté Egalité Fratemité

Werk, werk, werk
Dr. R.W. d e  Korte

I. IS ER NOG KANS OP EEN BAAN?

De nieuwe Miljoenennota is door het kabinet Kok 
geschreven onder een gunstig gesternte. De economie 
trekt sneller aan dan verwacht. Dit neemt niet weg dat 
de uitgangspositie voor het nieuwe kabinet, ten 
aanzien van de werkgelegenheidsgroei, zorgelijk 
blijft. In 1993 kwamen er in ons land 75.000 
werklozen bij, 350 per werkdag. Dit jaar zullen er 
volgens de meest recente ramingen 80.000 werklozen 
bijkomen. Daarmee bereikt de werkloosheid, ultimo 
1994, de recordhoogte van 745.000 personen (in 
uitkeringsjaren). We zijn nog niet aan het eind van 
deze negatieve werkloosheidsspiraal. Ook bij een 
weer aantrekkende economie zal, zonder nadere 
maatregelen, de werkloosheid nog stijgen. Vooral de 
laagstgeschoolde en laagstbetaalde werknemers 
worden de dupe: circa de helft van hen is momenteel 
werkloos. Maar ook de middelbaar en hoger 
geschoolde nieuwkomers op de arbeidsmarkt komen 
moeilijk aan de slag. Daar mogen we ons niet bij 
neerleggen.

In de jaren zestig bedroeg de werkloosheid in ons land 
gemiddeld 2%. In de jaren zeventig verdubbelde dit 
percentage zich tot 4%.

In de jaren tachtig verdubbelde het percentage zich 
aanvankelijk opnieuw, maar werd er vanaf 1985 toch 
een zekere daling bereikt. In de afgelopen jaren 
gingen we verder omhoog naar de 10%. Kortom, na 
iedere recessie zette de werkloosheid zich vast op een 
hoger niveau. Een verontrustend gegeven.

Nederland staat hierin niet alleen. Vorig jaar 
verdwenen er in heel West-Europa zo'n 2,5 miljoen 
banen, meer dan 10.000 per werkdag. Niet eerder 
verloren zoveel mensen in West-Europa hun baan. Er 
zijn nu in West-Europa 18 miljoen mensen werkloos 
(11% van de beroepsbevolking). Dat is ongeveer 
evenveel als de bevolking van bijvoorbeeld 
Denemarken, Zwitserland en Portugal bij elkaar.

Nederland staat er binnen Europa om nog een reden 
minder goed voor. Het snel opgelopen aantal 
werkzoekenden is namelijk maar een deel van het 
verhaal. We hebben niet alleen bijna 750.000 
uitkeringsgerechtigden zonder werk. Wij tellen ook 
circa 900.000 (gedeeltelijk dan wel geheel) 
arbeidsongeschikten en gemiddeld 300.000 
werknemers in de Ziektewet. Bijna twee miljoen 
mensen, die tot de beroepsbevolking behoren, zijn 
inactief. Dat is het inwonertal van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht bij elkaar. Tellen 
we daar nog de twee miljoen 65-plussers bij, dan
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blijkt dat op de 10 werknemers er bijna 9 inactieven 
te tellen zijn. In de internationale competitie, als we 
de internationale concurrentiestrijd van ons 
bedrijfsleven zó typeren, brengen we een elftal in het 
"global playing field" waarvan zes spelers de 
opdracht krijgen vijf medespelers tijdens de wedstrijd 
op hun rug mee te dragen. Kun je dan winnen? Valt 
daarmee voor het bedrijfsleven adequaat te 
concurreren? Het antwoord laat zich raden. Dat blijkt 
ook als we naar onze inkomensgroei per hoofd van de 
bevolking kijken. Behoorde die aan het begin van de 
zeventiger jaren tot de hoogste van Europa, aan het 
begin van de negentiger jaren komt die onder het 
Europese gemiddelde.

Moeten we met onze structurele werkloosheid leren 
leven? Moeten we die als een vast gegeven zien en de 
schaarse arbeid "zo eerlijk mogelijk" verdelen door 
verdere verkorting van de werkweek? Dat lijkt me een 
verkeerd recept. Van alle lidstaten in de Europese 
Unie is het aantal gewerkte uren per hoofd van de 
beroepsbevolking (20-64 jaar) bij ons reeds het 
laagst, namelijk gemiddeld 20 uur per week.

Het is niet voor niets dat bedrijven als Philips de eis 
van bedrijfstijdverlenging inbrengen bij de 
CAO-onderhandelingen. Hun dure
vemieuwingsinvesteringen dienen - bij wijze van 
spreken - 24 uur van de dag benut te kunnen worden. 
Nog korter werken kan niet de remedie zijn om meer 
arbeid te scheppen. Bedrijfstijdverlenging is dat wel.

Laten we opnieuw naar andere delen van de wereld 
kijken. Terwijl het aantal banen in Europa sinds de 
jaren zestig met nog geen 10% is gegroeid, is dat 
aantal in Japan met 40% en in de VS met 80% 
toegenomen. De groei van banen in Europa vond 
bovendien grotendeels plaats in de collectieve sector. 
Dit type werkgelegenheid leidde vervolgens weer tot 
hogere belastingen en premies. Daardoor namen de 
Europese loonkosten per eenheid produkt in de 
marktsector verder toe.

Tijdens het "Platform Globalisering" is vastgesteld 
dat Europa, en daarbinnen Nederland, in de 
wereldeconomie niet alleen te maken heeft met 
concurrentie van de Verenigde Staten en Japan, maar 
in toenemende mate met de concurrentie van de snel 
groeiende jonge industrielanden in Azië waar de 
meeste mensen wonen, dus de grootste afzetmarkten 
liggen.

Onze kosten zijn hoger dan die van de concurrentie. 
De collectieve lasten (belastingen, premies en 
heffingen) bedragen in Europa gemiddeld 40% van 
het BBP. In Nederland 46%. In de VS en in Japan

30%. We leggen de Nederlandse burgers en bedrijven 
zo'n ƒ 30 è 40 miljard meer aan collectieve lasten op 
dan gemiddeld in de Europese Unie wordt geheven en 
ƒ 100 miljard meer dan in de VS en Japan. Daardoor 
wordt onze concurrentiekracht en werkgelegenheid 
verzwakt. Is dat een onvermijdelijk 
natuurverschijnsel? Neen. Daar valt zeker wat aan te 
doen.

Daarvoor zullen we ons dan wel fundamenteel moeten 
heroriënteren. Zullen we afstand moeten doen van een 
deel van de "verworven rechten" die bij ons 
(aanzienlijk) royaler zijn dan in de landen, waar we 
mee in concurrentie zijn.

Krampachtig vasthouden aan alle "verworven 
rechten" versterkt de negatieve spiraal, waarin onze 
nationale werkgelegenheid is beland. Sturen we 
daarmee aan op "Amerikaanse toestanden" (een 
weinig fatsoenlijk stelsel van sociale zekerheid en 
verpaupering van de laagste klassen)? Dit verwijt trof 
bijvoorbeeld het VVD-verkiezingsprogramma 
1995-1998. Maar ligt in de VS de banengroei niet op 
het hoogste peil in zes jaar? Valt daar geen les uit te 
trekken? Is het verantwoord meewarig aan te kijken 
tegen de meest dynamische arbeidsmarkt ter wereld? 
In Europa is de werkloosheid twee keer zo hoog als in 
de Amerikaanse "hamburgereconomie" voor 
laagbetaalde banen. Onder de Europese 
laaggeschoolden is die werkloosheid zelfs 3 a 4 keer 
zo hoog als onder beter opgeleiden.

Momenteel is één op de twee laaggeschoolden 
werkloos. Is een vaste baan niet de beste vorm van 
sociale bestaanszekerheid, die deze groep zich zou 
kunnen wensen?

Er is eigenlijk werk voor bijna iedereen; ook al 
bereikt de werkloosheid jaarlijks nieuwe records. De 
(zakelijke) dienstverlening, bijvoorbeeld, is een 
onuitputtelijke banenschepper. Mits dat werk - in de 
bejaardenoorden, in de restaurants, in de winkels, bij 
de gemeentelijke dienstverlening, in de sfeer van de 
criminaliteitspreventie - niet door te hoge loonkosten, 
dus door te hoge belastingen en premies blijft liggen.

Op dat werk moeten we mikken. Werken met behoud 
van uitkering en banenplannen bij de overheid ogen 
sympathiek, maar verergeren de kwaal van een te 
omvangrijke collectieve sector, te zware lasten en een 
te hoge wig. Bovendien verdringen ze bestaande 
arbeid.

De recente geschiedenis kan ons een les leren. In de 
jaren zeventig namen de reële loonkosten sneller toe 
dan de arbeidsproduktiviteit. Gevolg: een
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verdubbeling van de werkloosheid. Vanaf het midden 
van de jaren tachtig kwam daarop een reactie. Door 
een bewust beleid groeide de arbeidsproduktiviteit in 
die jaren drie keer sneller dan de reële loonkosten. De 
reële loonkostenstijging kwam zelfs onder de nul. 
Gevolg: 600.000 meer mensen aan het werk in vijf 
jaar tijd.

Begin 1990 raakten we weer in de ban van het 
verdelen. Terwijl de economie in 1992 en 1993 
nauwelijks meer groeide, namen de gezinsinkomens 
met 4% toe. Het bedrijfsleven betaalde het gelag met 
een forse winstdaling. De arbeidsinkomensquote steeg 
met 5%-punt. Dat betekende een winstdaling van ƒ 
17,5 miljard op jaarbasis voor ons bedrijfsleven. In 
plaats van te investeren en te vernieuwen sloegen 
onze bedrijven aan het saneren. De 
ontslagaankondigingen volgden elkaar op. De 
banenmachine van de tweede helft van de tachtiger 
jaren werd een banenvemietiger.

We weten maar al te goed hoe dat kwam. We weten 
ook hoe het beter moet. We hebben zelfs bewezen het 
een aantal jaren beter te kunnen. Waarom zouden we 
dat elan - te beginnen in de industrie, die nog altijd 
een sleutelpositie in onze economie inneemt - niet 
opnieuw oppakken?

II. WE MOETEN ONZE INDUSTRIE 
KOESTEREN

Milieuvervuilend, een saaie en eentonige werkplek, 
slecht betalend; dat is het negatieve beeld van velen 
ten aanzien van de industrie. En is Nederland niet bij 
uitstek een distributieland, dus beter af met 
dienstverlening? Deze beeldvorming is verkeerd. Een 
dynamische economie kan niet zonder een robuuste 
industriële sector. De industrie vervult daarin een 
sleutelrol. Wat Nederland betreft, niet in de laatste 
plaats omdat 70% van onze export door de industrie 
gedragen wordt. En omdat 90% van de uitgaven voor 
speur- en ontwikkelingswerk voor rekening komt van 
de industrie. Die speur- en ontwikkelingsuitgaven zijn 
weer onontbeerlijk voor meer economische groei. 
Kortom: de industrie is de spil van onze bedrijvigheid 
en is een fundament onder onze welvaart. De 
industrie is bovendien goed voor 1 miljoen 
arbeidsplaatsen. Dat is een kwart van de totale 
werkgelegenheid in bedrijven.

De dienstensector, die weliswaar voor de meeste 
werkgelegenheid zorgt, leunt echter zwaar op de 
industriële sector. Er valt weinig te vervoeren, te 
verhandelen, te verzekeren en te financieren als er niet

eerst wordt geproduceerd. De Nederlandse industrie 
ervaart vanwege het exportbelang ook het sterkst de 
hevige concurrentiedruk. En werd ook als eerste 
geconfronteerd met de fouten die we in het verleden 
maakten.

De gevolgen waren hard. Vroeger speelden de 
Nederlandse textiel en scheepsbouwindustrie een 
toonaangevende, internationale rol. Inmiddels komt 
bijna 60% van de Nederlandse industrie voor 
rekening van de vier sectoren: metaalverwerking, 
elektrotechniek, (petro)chemie en voedselverwerking. 
Het gaat om een miljoen mensen, die hier hun werk 
vinden. En één baan bij een industrieel bedrijf levert 
ook nog eens één additionele baan buiten de industrie 
op.

Die 1 miljoen werknemers in de industrie werken bij 
10.000 bedrijven. In tegenstelling tot wat meestal 
wordt gedacht is verreweg het grootste deel daarvan 
klein (circa 100 man per bedrijf).

Moeten die bedrijven zoveel mogelijk, vanwege hun 
sleutelrol, in Nederlandse handen zijn? Het feit, dat 
het om de meest internationale bedrijfstak van onze 
economie gaat, houdt reeds in dat we die eis moeilijk 
kunnen stellen. Ruim 20% van onze industriële 
bedrijven is in buitenlandse handen. Zolang er maar 
sprake is van internationale wederkerigheid is dit ook 
geen probleem. Hoe zouden onze internationals - 
Philips, Shell, Unilever - kunnen bestaan, als in de 
vele landen, waarin ze opereren, de eis van nationaal 
aandeelhouderschap bestond?

Als de export, de economische groei en vernieuwing, 
het werk en het inkomen van zovelen zo afhankelijk is 
van de industrie, zou de industrie toch hoog op de 
prioriteitenlijst moeten staan van de vaderlandse 
politiek? Helaas, kwam de industrie slechts 
mondjesmaat in regeeraccoord en regeringsverklaring 
voor. De industrie wordt - politiek gezien - 
ondergewaardeerd. De industrie zucht onder hoge 
loonkosten en een overdaad aan regelgeving. 
Tegelijkertijd krijgt ze te weinig ondersteuning, waar 
het gaat om technologische vernieuwing en een goede 
infrastructuur.

Het is ronduit teleurstellend dat de bedrijfsuitgaven 
voor speur- en ontwikkelingswerk zijn teruggevallen 
tot het niveau van 1% BBP; terwijl dit in de tweede 
helft van de tachtiger jaren nog 1,5% was. Het 
huidige niveau van 1% BBP is dus minstens ƒ 2,5 
miljard te laag.

Het kabinet Lubbers III kwam met de Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO;

------------------------------------------------------- r - ^ F -
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netto ƒ 230 miljoen stimuleringsgeld erbij), nadat het 
eerder de INSTIR (voor hetzelfde bedrag) had 
afgeschaft. Daar schoten de vernieuwende 
ondernemingen per saldo weinig mee op. Laten we 
hopen dat het kabinet Kok deze speur- en 
ontwikkelingsfaciliteit, met name in de sector kleine 
innoverende bedrijven, meer financiële ruimte geeft. 
Het behoud van een levensvatbare industrie is voor 
ons land namelijk van levensbelang.

Laten we ook zorgen, dat er geen defaitisme gaat 
heersen, in de trant van: we kunnen de scherpe 
prijsconcurrentie met de Aziatische en Oost-Europese 
industriële producenten sowieso niet volhouden; zij 
mogen immers hun sociale en milieukosten ongestraft 
verwaarlozen; daar kunnen wij toch niet tegenop!

Dat soort defaitisme zou ons de ruggegraat van onze 
economie kosten. Ook in Azië krijgt men oog voor de 
verwaarlozing van de sociale kosten en
arbeidsomstandigheden. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van de verwaarlozing van het milieu in Oost-Europa.

Onze industrie is niet kansloos:
1. Er is in Nederland voldoende kapitaal om er
vemieuwingsinvesteringen mee te realiseren. 
Daarvoor moet echter het investeringsklimaat 
aantrekkelijker worden. De netto-investeringen, als 
graadmeter voor onze industriële vernieuwing, zullen 
dan stijgen. Het grote overschot op onze
betalingsbalans biedt alle ruimte voor een expansie 
van te importeren kapitaalgoederen.
2. Nederland heeft een goed opgeleide bevolking, 
hoewel de technische opleidingen in de belangstelling 
zijn gedaald. Daar kan verandering in gebracht 
worden, door meer prioriteit te geven aan "excellente" 
opleidingsplaatsen in de technische en 
natuurwetenschappelijke vakken. Door óók te zorgen 
voor een betere aansluiting tussen het technische 
beroepsonderwijs en de behoeften van het 
bedrijfsleven. Bij de aangekondigde bezuinigingen in 
het hoger onderwijs dienen de technische en 
natuurwetenschappelijke vakken zoveel mogelijk 
ontzien te worden.
3. Het wetenschappelijk onderzoek staat in Nederland 
op een hoog niveau. Het ontbreekt vooral aan 
voldoende praktische toepassingen. Dat vergt meer 
stimulering van clusters (van de technische 
universiteiten en kenniscentra enerzijds en de circa 
6.000 innoverende bedrijven anderzijds). Dit 
technologisch "middenveld” werpt onvoldoende 
vruchten af. De technologische instrumenten: TOK, 
PBTS, WBSO, die als "smeerolie" moeten werken, 
zijn blijkbaar niet toereikend.

III. "NEDERLAND MOET WEER AAN DE 
SLAG"

Er zijn twee centrale knelpunten in ons economisch 
bestel:
1. Nederland heeft in de Europese Unie de hoogste 
inactiviteit: bijna 9 inactieve ontvangers van een 
uitkering op 10 actieve werknemers. Die verhouding 
daalt naar het einde van deze eeuw, ook bij hervatting 
van de groei, nauwelijks.
2. Nederland kent het grootste verschil (in de OESO) 
tussen het netto inkomen van een werknemer en de 
bruto loonkosten voor zijn werkgever.

Het eerste centrale knelpunt hangt nauw samen met 
het tweede. Door de hoge WIG loont het in Nederland 
vooral machines aan het werk te zetten in plaats van 
werknemers. Daardoor blijft de werkloosheid op een 
veel te hoog niveau en houden we op de 6 actieve 
spelers, er 5 inactieve in het veld. De 
arbeidsproduktiviteit van die 6 behoort tot de hoogste 
in Europa. Door de last van de 5 niet-actieve spelers, 
die ze op hun schouders meetorsen, kunnen ze echter 
moeizaam scoren.

Het leverde in de afgelopen jaren de negatieve spiraal 
op van: meer uitkeringsontvangers, hogere
belastingen en premies, hogere loonkosten, uitstoot 
van arbeid, en weer meer uitkeringsontvangers. Die 
negatieve spiraal moeten we in de komende jaren 
doorbreken. Meer Nederlanders moeten aan de slag.

Het is in Nederland overigens niet eenvoudig om 
vanuit een uitkeringssituatie weer aan het werk te 
gaan. In veel gevallen is dat in het geheel niet 
profijtelijk. Onze uitkeringen, zeker voor 
alleenstaanden, behoren tot de hoogste in de Europese 
Unie, die weer tot de hoogste in de wereld behoren. 
Onze werkloosheidsuitkeringen zijn bijvoorbeeld 3 a 
4 keer hoger dan in Japan en de VS. Bovendien 
ontvangen mensen met een uitkering vaak allerlei 
andere voorzieningen, zoals huursubsidie. Gaan ze 
werken dan raken ze die weer kwijt.

Uitkeringsgerechtigden zitten daardoor in een 
"armoedeval". Aanvaarden ze weer werk, dan gaan ze 
er niet of nauwelijks op vooruit. Volgens recente 
berekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid moet iemand met een uitkering op 
minimumniveau 10% tot 40% meer loon aangeboden 
krijgen om geprikkeld te worden tot het aanvaarden 
van een betaalde baan. Carrière maken vanuit een 
situatie van werkloosheid lukt dan ook zelden. Deze 
"armoedeval" houdt velen inactief.
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Was de sociale zekerheid ooit bedoeld als springplank 
of als trampoline om weer aan de slag te komen; 
inmiddels is het meer een hangmat geworden.

Ook voor werkgevers is het bijzonder weinig lonend 
om werknemers met een lage opleiding in dienst te 
nemen. Neem de loonkosten van "Jan Modaal".
Globaal zijn die als het volgt:

totale loonkosten per jaar ƒ 57.500,=
} werkgeverslasten ƒ12.500,= 

brutoloon ƒ 45.000,=
} belasting/premies werknemer 

ƒ 13.000,=
netto loon ƒ 32.000,=

naar zoveel mogelijk nieuwe banen met redelijke 
inkomensperspectieven is toch doelmatiger en ook 
rechtvaardiger dan het streven de hoogte en de duur 
van de uitkeringen zo lang mogelijk in stand te 
houden?

Dit kan niet beter geïllustreerd worden dan door de 
CPB-doorberekeningen van het Regeeraccoord-beleid 
enerzijds en het VVD-verkiezingsprogramma 
anderzijds, (zie figuur 1)

Wat vooral opvalt is dat het VVD-scenario een 
werkgelegenheidsgroei ontketent van 231.000 
personen in 2002 en een half miljoen personen 
structureel.

meer werk in
dzd. personen 1998 2002 structureel

Regeeraccoord-beleid* 118 177 200
VVD-verkiezingsprogramma 124 231 500

* variant A en B gemiddeld

figuur 1

"Jan Modaal" gaat met 
ƒ32.000,= netto naar huis.
Maar zijn werkgever maakt 
bijna het dubbele, namelijk 
ƒ57.500,=, aan loonkosten.
De WIG bedraagt meer dan 
ƒ25.000,=.

Dit probleem wordt door de 
vergrijzing van de bevolking 
en de toenemende immigratie 
eerder groter dan kleiner. Aan 
de hand van het voorbeeld van de ongeschoolde 
immigranten lijkt de angst voor "Amerikaanse 
toestanden" (bij het zoeken van oplossingen) nogal 
overdreven. De dynamiek van de Amerikaanse 
arbeidsmarkt geeft juist ongeschoolde immigranten 
kansen, terwijl een ongeschoolde immigrant in 
Nederland bijna zeker tot blijvende werkloosheid is 
gedoemd.

We moeten onze sociale bescherming koesteren, voor 
wie het echt nodig heeft. Maar het sociale 
zekerheidsstelsel mag geen sta in de weg worden bij 
het streven naar "werk, werk,werk" voor iedereen. 
Zonder vermindering van het volume bezwijkt ons 
stelsel van sociale zekerheid. Daaronder lijden vooral 
de laagst geschoolden en betaalden.

Onze economie afschermen van de realiteiten van de 
wereldeconomie is in dit verband een heilloze en 
doodlopende weg. Protectionisme is de hond in de 
pot. De enig lonende oplossing is die van een open 
concurrerende economie met een flexibele 
arbeidsmarkt en een betaalbare verzorgingsstaat.

Ondanks het regeeraccoord zullen vroeg of laat 
aanpassingen op het vlak van "de hoogte en de duur" 
van de uitkeringen onvermijdelijk zijn. Zachte 
heelmeesters maken stinkende wonden. Het streven

Het Regeeraccoord-scenario scoort structureel gezien 
aanzienlijk minder.

Waarom pakt dat structurele effect in het 
VVD-scenario zo fors uit? Het CPB wijdt daar (in de 
doorrekening van 5 verkiezingsprogramma's) een 
speciaal hoofdstukje aan. Dat loopt als het volgt: het 
VVD-verkiezingsprogramma bepleitte de invoering 
van een basisstelsel in de sociale zekerheid. De 
wettelijke uitkeringen voor alleenstaanden werden 
verlaagd tot 60% van het sociaal minimum. Alleen 
het AOW-basispensioen werd onaangetast gelaten (èn 
welvaartsvast gemaakt). In het verleden is de 
verlaging van de wettelijke uitkeringsniveaus in 
wisselende mate "gerepareerd" (75% van het gat bij 
de WAO, 90% bij de ZW en 10% bij de WW). Die 
"reparaties" werden wettelijk algemeen verbindend 
verklaard voor de gehele bedrijfstak. Dat wilde het 
VVD-programma eveneens niet langer mogelijk 
maken. Het structureel effect van dit alles zou een 
half miljoen meer mensen aan de slag brengen.

De aanpassingen in de WAO van het vorige kabinet 
leiden momenteel weliswaar tot een verlaagde 
instroom in de WAO, maar het aantal WAO'ers is 
met 900.000 nog steeds excentriek-hoog te noemen.
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Hoe komt het dat Nederland verhoudingsgewijs twee 
tot driemaal meer arbeidsongeschikten kent dan 
Duitsland of België? Is de Nederlandse bevolking zo 
veel ongezonder? Dat blijkt niet uit de gemiddelde 
levensduur. Die is in ons land juist hoger dan in onze 
buurlanden. Het zit dus niet in de mensen, het zit in 
ons stelsel dat "ongezond maakt". Daarom bepleitte 
het VVD-verkiezingsprogramma een overgang naar 
een basisstelsel, met de mogelijkheid van individuele 
bijverzekering. Dat vergt niet alleen privatisering van 
de uitvoering, maar in het verlengde daarvan ook 
privatisering van de polisvoorwaarden.

Wie de jeugd verliest, verliest de toekomst. De 
huidige generaties, die het voor het zeggen hebben, 
mogen dus niet onzorgvuldig omgaan met de 
toekomstkansen van de jongeren. Dat houdt in dat we 
fundamentele aanpassingen en ingrepen in deze 
periode niet uit de weg mogen gaan.

De opkomst van Azië en de prijsconcurrentie vanuit 
Oost-Europa dwingt de Europese economieën tot 
structurele aanpassingen. De meest werkzame optie is 
flexibilisering van de arbeidsmarkt en hervorming van 
de sociale zekerheid, ondersteund door een forse 
verlaging van de belasting- en premiedruk. Daarbij 
mag de versterking van de hoogwaardige industriële 
bedrijfstakken niet vergeten worden. Dat betekent 
verhoging van de scholingsgraad, diffusie van 
technologische kennis, en extra speur- en 
ontwikkelingswerk van bedrijven en overheid.

Kortom, van dynamische aanpassingen en behoud cq. 
vergroting van de technologische kennis zullen we het 
vooral moeten hebben. Waarom behoort Zwitserland 
tot de rijkste landen ter wereld? Op dit moment is het 
met $ 33.500 per hoofd van de bevolking zelfs het 
rijkste land. Het heeft een ongunstige ligging, is 
bergachtig, zonder delfstoffen. Maar men steekt er de 
handen uit de mouwen. Het bouwde fabrieken, vooral 
gericht op hoogtechnologische produkten. Het voerde 
een consequente vrijhandelspolitiek. Het schiep een 
hypermoderne infrastructuur. Het onderhoudt een 
sociaal systeem, dat het werken niet in de weg staat, 
maar juist bevordert. Daar valt van te leren!

Wat ons land nodig heeft is:
1. een dynamische arbeidsmarkt: met flexibele
arbeidstijden; gedifferentieerde
beloningsverhoudingen die vraag en aanbod 
weerspiegelen; en met een sociaal zekerheidsstelsel, 
dat als trampoline functioneert;
2. dynamisch ondernemerschap; waar startende en 
doorgroeiende ondernemingen gestimuleerd worden, 
in plaats van afgeremd worden door een woud van 
vergunningen, administratieve verplichtingen en

andere bureaucratische regelgeving. Buitenissige 
belastingen als de vermogensbelasting, de 
kapitaalsbelasting en de overdrachtsbelasting zouden 
eigenlijk (fasegewijs) moeten verdwijnen. Helaas is 
daar - gegeven de prioriteit van terugdringing van de 
veel te hoge staatsschuld op dit moment - 
onvoldoende financiële ruimte voor;
3. een dynamische overheid; die zich richt op haar
kerntaken: veiligheid, milieu, gezondheidszorg,
onderwijs en infrastructuur. Een overheid die de 
burgers en bedrijven niet langer afremt door een te 
hoog belasting- en premiedruk. Een overheid die het 
werk op de laagst mogelijke niveaus laat doen; en dus 
verzelfstandigt en decentraliseert;
4. een dynamische infrastructuur; die ondernemingen
in staat stelt de produktie en diensten snel en efficiënt 
bij de afnemers te brengen. Wat betekent "Nederland 
Distributieland”? Is dat geen holle kreet als elk jaar 
de filevorming met 20 kilometer per dag toeneemt? 
Welk een tijdverlies, welk een kostenverlies, welk een 
aanslag op het milieu! We pleitten voor groei van de 
uitbreidings- en vemieuwingsinvesteringen van ons 
bedrijfsleven. Zonder die investeringen kan de 
werkgelegenheid niet groeien. Maar tegelijkertijd 
kunnen die investeringen niet groeien als de overheid 
geen bedrijfsterreinen, wegen, railverbindingen, 
waterwegen, luchthavens en
telecommunicatievoorzieningen aanlegt.

Minder regulering, meer marktwerking? Dat kan, 
wanneer de kernactiviteiten van de overheid 
slagvaardig en efficiënt worden uitgevoerd. Daarvoor 
moeten op korte termijn knopen worden doorgehakt. 
Werkgelegenheid en welvaart staan op het spel. 
Nederland moet aan de slag. Het kabinet staat voor 
een zware klus, maar heeft een goede start gemaakt 
en heeft de economische wind mee.

DrR.W. de Korte is WD-Tweede Kamerlid •
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Nederland kan zoveel beter!
Pr. A  H. G. Rinnooy Kan

Het aantreden van een nieuwe regeringscoalitie op 
basis van een realistische probleemstelling biedt 
ruimte voor hoop op een adequaat en slagvaardig 
sociaal-economisch beleid. Een hoop die wordt 
gevoed door een oplevende conjunctuur. Maar daar 
prikt ook de angel van de toenemende zorg. Want het 
zal beslist niet de eerste keer zijn, wanneer een 
oplevende conjunctuur kabinet en parlement er toe 
verleidt noodzakelijke beleidsmaatregelen naar 
morgen door te schuiven of af te zwakken. De kans 
daarop is groot nu het regeerakkoord 'Keuzes voor de 
toekomst' en de regeringsverklaring van het 
kabinet-Kok zijn blijven steken in vele goede 
bedoelingen terwijl de structurele problemen om een 
fundamentele aanpak vragen.

Tegen deze achtergrond gezien komt de conjuncturele 
omslag eigenlijk te snel en zeker te uitbundig. De 
forse bijstelling van de internationale en nationale 
groeiramingen voor de jaren 1994 en 1995 en de 
betere winstcijfers die overigens in verschillende 
gevallen geflatteerd zijn kunnen leiden tot een 
conjunctuur-euforie in de zin dat we denken dat we 
nu automatisch uit onze problemen groeien. Dat 
gevoel is hier en daar waarneembaar. De 'sense of 
urgency', welke tot aan de zomermaanden het 
nationale debat beheerste, is verdampt als sneeuw 
voor de zon. Ten onrechte!

De procentueel soms spectaculair ogende 
winstverbetering is lang nog niet voldoende om de 
rendementen op een redelijk niveau te brengen. De 
winstgevendheid van ondernemend Nederland ligt nog 
beduidend onder het niveau dat eind tweede helft van 
de jaren tachtig stap voor stap werd bereikt. Dat 
waren niet toevalligerwijze de jaren van sterke 
banengroei. Het is, juist met hel oog op het zo 
gewenste herstel van de werkgelegenheid, van het 
grootste belang de verbetering van de winsten niet in 
de kiem te smoren door loonstijgingen of andere 
loonkostenverhogende maatregelen zoals herverdeling 
van werk. Het winstherstel moet allereerst ter 
beschikking komen van de investeringen die de 
afgelopen jaren sterk zijn achtergebleven.

Wie de zorg om de tekortschietende werkloosheid 
serieus neemt mag de les van de afgelopen decennia 
niet uit het oog verliezen. In die jaren heeft de 
werkloosheid zich na elke conjunctuurgolf 
gestabiliseerd op een structureel hoger niveau.

Met andere woorden: het banenverlies tijdens de 
perioden van conjuncturele neergang werd in de jaren 
zeventig en tachtig niet goed gemaakt door het op elke 
inzinking volgende conjuncturele herstel. Een deel 
van het werkgelegenheidsverlies was structureel. Dat 
zal bij het uitblijven van adequaat 
structuurversterkend beleid in de jaren negentig niet 
anders zijn. De oplevende conjunctuur haalt ons niet 
automatisch en pijnloos uit de problemen.

Kernprobleem

In de kem van de zaak kampt Nederland met twee 
problemen. Dat zijn:

de zwakke inkomensgroei per hoofd van de 
bevolking. Er is geen land binnen de 
Europese Unie waar de groei van het 
inkomen de afgelopen twintig jaar zo sterk 
achterbleef bij het EU-gemiddelde als 
Nederland. Van een trotse koploper waar het 
ging om het inkomen per hoofd van de 
bevolking werden we een zwakke speler in de 
middenmoot;
de hoge werkloosheid; beter gezegd de hoge 
inactiviteit, want de omvang van de 
werkloosheid wordt voor een groot deel 
gemaskeerd door sociale voorzieningen, 
banenplannen en dergelijke. In wezen kampt 
Nederland, zo heeft de OESO ons onlangs 
nog weer eens voorgerekend, een groot aantal 
jaren met 25% open en verborgen 
werkloosheid op kosten van de gemeenschap. 
De hoge collectieve lastendruk met de wig als 
het meest markante onderdeel daarvan is 
daarvan de keerzijde.

Deze twee problemen zijn zowel sociaal als 
economisch frustrerend, omdat ons land in wezen 
zoveel beter zou kunnen. Er is immers een grote 
onderbenutting van het beschikbare potentieel. 
Kapitaal, kennis en arbeid zijn, afgaande op ons grote 
spaaroverschot, onze hoogwaardige
kennisinfrastructuur en de aan de zijlijn staande 
arbeid, in overvloed aanwezig. Nederland beschikt 
over een omvangrijke stille reserve maar slaagt er niet 
in die te benutten.
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Wanneer het Nederland zou lukken de deelname aan 
de betaalde arbeid, de arbeidsparticipatie, op het in de 
ons omringende landen gangbare niveau te brengen, 
dan zijn we - zo is wel berekend - al snel zo'n 25% 
rijker dan nu. 'Nederland is een land met toekomst', 
zo opent minister-president Kok het door hem 
geschreven regeerakkoord. Het VNO zegt het hem na 
en vult aan: Nederland is een land met grote 
potenties.

Waarom worden die niet benut? Soms lijkt het wel of 
we het niet willen.

Oorzaken

Feitelijk is het overbodig de oorzaken van deze 
onderbenutting hier op te sommen. De diagnose is 
niet alleen bekend maar ook erkend. Niettemin kan 
het geen kwaad die oorzaken hier nog eens kort op rij 
te zetten. Want erkenning is helemaal nog geen 
garantie voor het toepassen van een adequate 
therapie; voor een overgaan tot actie.

De combinatie van te geringe economische groei per 
hoofd van de bevolking én hoge inactiviteit is het 
gevolg van:

een slecht werkende arbeidsmarkt, in het
bijzonder aan de onderkant en
een te weinig dynamische economische
structuur.

Beide probleemvelden zijn bekend en ook over de 
oorzaken bestaat praktisch geen verschil van mening.

Arbeidsmarkt

Hoe we het wenden of keren, de slechte werking van 
de arbeidsmarkt is voor het allergrootste gedeelte het 
directe gevolg van een doorgeschoten 
sociaal-zekerheidsdenken, dat zijn weerslag heeft 
gekregen in een internationaal gezien zeer ruimhartig 
opgetuigd stelsel van sociale verzekeringen. Dat 
stelsel blokkeert de zo noodzakelijke aanpassing met 
name aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het 
hoge arbeidsoverschot en de internationaal 
veranderende omstandigheden. Bovendien wil de 
buitenlandse, maar ook de binnenlandse afnemer het 
aan ons sociaal zekerheidsstelsel hangende 
prijskaartje in de kostprijs van onze produkten en 
diensten niet meer betalen. Waar dat kan, kiezen zij 
voor het buitenlandse produkt of dienst. Bij het 
openbreken van de grenzen worden de mogelijkheden 
om te kiezen alleen maar groter.

_____________________________________

Ons sociale zekerheidsstelsel is in toenemende mate 
gaan fungeren als bezemwagen welke de afvallers 
relatief comfortabel naar de finish van de 
pensioengerechtigde leeftijd brengt in plaats van ze te 
stimuleren om opnieuw aan het arbeidsproces deel te 
nemen. Illustratief hiervoor is het feit dat slechts tien 
procent van de in de jaren 1985-1990 in ons land 
gecreërde banen werd bezet door ex-werklozen, 
terwijl dat in de Europese Unie gemiddeld zo'n 30% 
was. Met andere woorden, het heeft ontbroken aan 
"recycling" van arbeid voor hen die werkloos zijn 
geworden. Die "luxe" kan geen enkele economie zich 
veroorloven en moet dan ook doorbroken worden. Het 
gaat dan om veel grotere prikkels tot weer werken om 
het openbreken van de armoedeval waarin veel 
uitkeringsgerechtigden gevangen zitten. Wanneer een 
uitkeringsgerechtigde weer gaat werken gaat hij of zij 
er veelal niet of nauwelijks in inkomen op vooruit, 
zeker niet aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
Iemand die het minimumloon verdient en vervolgens 
werkloos wordt gaat er qua inkomen pas op vooruit 
als hij een beter tot aanmerkelijk beter betaalde baan 
vindt. Hij/zij moet vanuit stilstand promotie maken. 
Dat lukt zelden.

Aan de andere kant moet arbeid ook goedkoper 
worden, omdat het nu voor werkgevers veelal niet 
lonend is om werknemers met een lage opleiding in 
dienst te nemen. Ze zijn relatief duur als gevolg van 
het wettelijk geldende minimumloon en de hoge 
sociale lasten. Hiermee zitten we bij een tweede 
structurele blokkade op de Nederlandse arbeidsmarkt, 
het grote verschil tussen netto-loon en
bruto-loonkosten voor de onderneming. De
Nederlandse werknemer verdient in het algemeen 
netto niet meer dan zijn buitenlandse collega, maar hij 
kost de werkgever bruto wel aanzienlijk meer.

Een derde blokkade wordt gevormd door de veelheid 
aan verstarrende regels, wetten en afspraken. Het 
'verworven recht' is in Nederland een hoog ontwikkeld 
recht. Verstarring is de prijs die daarvoor betaald 
moet worden, terwijl er juist in toenemende mate 
behoefte is aan flexibiliteit. Zo wordt, ondanks de 
doorgevoerde verbeteringen, in de praktijk het 
ontslagrecht door veel ondernemers nog altijd als een 
verstarrende hinderpaal gezien om mensen in vaste 
dienst te nemen. Om de toch zo gewenste flexibiliteit 
te krijgen moeten dan vaak extra kosten worden 
gemaakt.
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Gebrekkige groeikracht

Het probleem van een economische structuur met te 
weinig groeikracht heeft vele vaders. Een eerste 
hobbel betreft de sectoren waarin Nederland van 
oudsher goed is maar die een grote prijsgevoeligheid 
kennen. Deze zijn door het opengaan van Centraal- en 
Oost-Europa en de opkomst van de nieuwe Aziatische 
industrielanden onder druk gekomen van nieuwe 
concurrenten. Deze nieuwe toetreders tot de 
wereldmarkt slagen er in toenemende mate in hun 
naar verhouding lage loonkosten te combineren met 
het vervaardigen van technisch goede produkten. 
Bijkomende problemen voor die sectoren zijn voorts: 
hoge milieu-eisen en marktverzadiging.

Belangrijk is dan verschuiving naar nieuwe 
hoogwaardige produkten. Maar een tweede hobbel is 
een tekortschietende en te geringe technologische 
innovatie. Nederland heeft om in platen-termen te 
spreken wel veel goud van oud maar nog te weinig 
nieuwkomers met stipnotering.

Het gaat hierbij overigens niet alleen om goederen 
maar ook om een gebrek aan diensten met 
groei-potentie. In de jaren tachtig kampte Nederland, 
aldus een recente OESO-studie, in vergelijking met 
andere industrielanden met een sterk achterblijvende 
groei van de zakelijke maar vooral ook persoonlijke 
dienstverlening. Gelukkig is hier in de tweede helft 
wel verbetering gekomen maar nog onvoldoende.

Een en ander zou (mede) het gevolg kunnen zijn van 
een gebrek aan ondememerstalent; te weinig 
ondememersdurf. Voorop staat dat een land altijd 
meer ondememerstalent gebruiken kan. Daar kun je 
niet genoeg van hebben, maar ik betwijfel of hier een 
van de hoofdoorzaken van het Nederlandse probleem 
zit. Waarom zou ons land met minder 
ondememerstalent zijn bedeeld dan andere landen? 
Wel is het zo dat veel ondememerstalent verstrikt 
raakt in het lianenbos van regels, regeltjes en de 
vervloed aan administratieve verplichtingen. Kappen 
in dat oerwoud is dringend geboden, maar daarmee 
zitten we op het terrein van de remedie.

Remedie

In een goede diagnose zitten de elementen van een 
werkzame remedie. Ik zet ze nog even op een rij:
1. verlaging van de bruto-loonkosten door 

verkleining van de wig, omdat lagere kosten 
de werkgevers prikkelen tot meer vraag naar 
arbeid;

2. een meer activerend en daardoor goedkoper 
werkend stelsel van sociale zekerheid. Dat 
kan bereikt worden door: a) het scheppen van 
een groter verschil tussen netto-uitkering en 
netto-loon; b) het strenger hanteren van de 
regels en sancties en c) door het langs de weg 
van privatisering en premie-differentiatie 
verleggen van de verantwoordelijkheden naar 
ondernemingen en werknemers;

3. het verlagen van de (bruto-)bodem onder het 
loon(kosten)gebouw door verlaging van het 
bmto-minimumloon en laagste loonschalen;

4. vermindering van regelgeving - deregulering - 
en het daarmee doorbreken van de vele 
verstarringen en de verstikkende overdaad 
aan administratieve lasten. Nederland moet 
niet alleen kostenbewust maar vooral ook 
dynamischer worden. Daarmee valt veel te 
verdienen, al is dat onderwerp lang niet altijd 
populair ook niet in ondememerskringen met 
als voorbeeld van dit laatste de discussie over 
de winkelsluitingswet en

5. last but nöt least, investeren in 
structuurversterkend beleid waarbij het 
concreet gaat om investeringen in: a) de 
infrastructuur; b) een op de vraag van de 
arbeidsmarkt toegesneden onderwijs en c) een 
stimulerend technologiebeleid.

En - ik hoor het u vragen - de loonkostenmatiging 
dan? Blijft die nog nodig en zinvol? Het antwoord is 
een onverkort ja. Laat ik dat toelichten.

Niemand kan het zijn ontgaan dat sommigen twijfelen 
aan noodzaak en nut van loonkostenmatiging. Een 
veelgehoord argument is de contra-produktieve 
werking van loonkostenmatiging omdat het luie 
ondernemers zou kweken en zelfs de wezenlijke 
oorzaak zou zijn van de internationaal achterblijvende 
groei van de economie.

Onzin! De relatieve inkomensdaling van Nederland 
ten opzichte van andere landen was juist het grootst 
in de jaren waarin de loonkostenstijging het meest uit 
de hand liep: de jaren zeventig.

Loonkostenmatiging blijft, of we dat leuk vinden of 
niet, in een land, zoals Nederland, met een groot 
aibeidsoverschot en een economische 
aanbodstructuur waarin prijsconcurrentie nu eenmaal 
een belangrijke factor is, van grote importantie. Maar 
dan zeker niet op een simpele, generieke 
recht-toe-recht-aan-manier. Die tijd is voorbij, zo die 
er al ooit geweest is.
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En zeker niet als substituut voor de noodzakelijke 
aanpassingen zoals een fundmentele herijking van de 
sociale zekerheid, versterking van de marktwerking 
en flexibilisering van de arbeidsverhoudingen.

Hoe wel? Het sleutelbegrip in het antwoord op die 
vraag is matiging door differentiatie. Differentiatie 
naar sectoren en bedrijven; naar vormen van beloning 
o.a. door het vergroten van de 
resultaatafhankelijkheid en differentiatie naar 
inkomensgroepen met name aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt waar het tekort aan werkgelegenheid het 
grootst is.

Kabinet-Kok

Vinden we deze remedie in al zijn elementen terug in 
het beleid van het in augustus aangetreden 
kabinet-Kok? Gedeeltelijk. Een belangrijk punt is de 
leidende gedachte in het regeerakkoord, aldus Kok, 
'het herijken van de verhouding tussen 
gemeenschappelijke regelingen en eigen 
verantwoordelijkheid. Dat gebeurt niet alleen vanuit 
de (economische) overweging dat meer concurrentie 
en meer prikkels tot betere prestaties en grotere 
doelmatigheid kunnen leiden. Deze herijking sluit ook 
aan bij de grotere zelfstandigheid van mensen in 
gewijzigde culturele en maatschappelijke 
verhoudingen. Zo kan een nieuw evenwicht groeien 
tussen de behoefte aan bescherming en de noodzaak 
van dynamiek.’
Tot zover het regeerakkoord. Er zijn daarover zeker 
goede intenties en voornemens.

Ik wijs op de voorgenomen veranderingen op het 
terrein van de sociale zekerheid en volksgezondheid, 
het onder voorwaarden verlagen van het wettelijk 
minimumloon. Ik noem de deregulering, al zijn de 
voornemens hier helaas nog wel erg vaag. Maar op 
andere voor de remedie wezenlijke terreinen zijn de 
voornemens te gering, te vrijblijvend of zelfs geheel 
afwezig. Zo is mede ter verkleining van de wig een 
netto micro lastenverlichting ten opzichte van het 
niveau 1994 van slechts ƒ 4 miljard voorzien. 
Daarmee komt het kabinet zelfs nog niet verder dan 
het compenseren van de micro lastenverzwaringen 
onder het kabinet-Lubbers III, waarvoor de huidige 
premier als minister van financiën een grote 
verantwoordelijkheid heeft gedragen.

En van een structuurversterkend uitgavenbeleid komt 
in het regeerakkoord zelfs helemaal niets terecht, als 
ik het uitstel van de Betuwe-lijn, de slagen om de arm 
ten aanzien van Schiphol, het ontbreken van extra 
geld voor technologie, het uithollen van het 
voorgenomen fonds voor investeringen in de 
infrastructuur en het drastisch korten op het hoger 
onderwijs als ijkpunten neem.

De door het kabinet-Kok aangegeven richting is op 
verschillende punten zeker goed, maar veel moet nog 
worden ingevuld en waargemaakt. Het VNO zal het 
kabinet daar graag een stevig handje bij willen 
helpen, zodat de hoop het straks zal blijken te winnen 
van de vrees.

Nederland kan en moet veel beter.

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen VNO •

Groene innovatie
Kansen vooreen concurrerende economie

Paul Basset & Bart Snels

In het economendebat was september de maand van 
Alfred Kleinknecht. Met zijn oratie een loongolfje is 
goed voor de economie shockeerde de hoogleraar 
algemene economie het Nederlandse vennootschap 
van politici, werkgevers en vakbondsbestuurders. 
Dwars tegen de heersende gedachte in durfde 
Kleinknecht te beweren dat loonmatiging alleen voor 
de korte termijn voor werkgelegenheid zorgt. Voor de 
lange termijn is het echter schadelijk voor de 
economie, omdat door de voortgezette loonmatiging 
in Nederland te weinig zwakke bedrijven worden

weggeconcurreerd om plaats te maken voor nieuwe 
innovatieve bedrijven. Voortdurend innoverende 
bedrijven blijken meer te exporteren, harder te 
groeien, hogere lonen te betalen en meer 
werkgelegenheid te scheppen. Minder beroering 
veroorzaakte Kleinknecht's bewering dat ook hogere 
energieprijzen en een scherper milieubeleid bijdragen 
aan de noodzakelijke 'Creative destruction' of (in goed 
Nederlands) produktieve vernietiging van de 
Nederlandse economie.
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Produktieve vernietiging
De critici hebben Kleinknecht vooral aangevallen op 
zijn voorstel de lonen te verhogen. Wellicht hebben zij 
gelijk dat zo'n loongolf negatieve consequenties kan 
hebben op korte termijn. Toch is meer innovatieve 
dynamiek in de Nederlandse economie noodzakelijk. 
Hier is het Kleinknecht juist om te doen. Van der 
Geest wijst er in ESB op dat in de beroering over de 
oplossing (het loongolfje) voorbij gegaan wordt aan 
de breed gedeelde constatering van de kwetsbare 
positie van de Nederlandse industrie. Het Nederlandse 
exportpakket bevat relatief veel laagwaardige 
produkten die zeer gevoelig zijn voor internationale 
concurrentie. Bovendien dreigt de Nederlandse 
economie technologisch achterop te raken. Dit strookt 
niet met de Nederlandse comparatieve voordelen van 
een hoog opgeleide beroepsbevolking en een goede 
kennis- en technologische infrastructuur.

Volgens Kleinknecht is deze situatie ontstaan doordat 
het proces van produktieve vernietiging, steeds iets 
nieuws om iets ouds te vervangen, onvoldoende 
plaatsvindt. De Oostenrijks-Amerikaanse econoom 
Joseph A. Schumpeter stelde dat de produktieve 
vernietiging de drijvende kracht van de economie is. 
Om de oude meester zelf te citeren: 'De belangrijkste 
kracht die de kapitalistische machine in beweging 
brengt en houdt, gaat uit van de nieuwe 
consumptiegoederen, de nieuwe produktie- en 
transportmethoden en de nieuwe systemen van 
industriële organisatie die in het leven worden 
geroepen door de kapitalistische ondernemingsvorm.' 
In Nederland worden ondernemers met verouderde 
produkten te weinig verdrongen door ondernemers 
met nieuwe, innovatieve produkten. Uit de oratie van 
Kleinknecht: 'De meest formidabele concurrentieslag 
breng je je concurrent niet toe door hetzelfde produkt 
tegen een lagere prijs aan te bieden, maar door het op 
de markt brengen van het andere produkt, met het 
exploiteren van een nieuwe technologie, met een 
ander logistiek concept, of de andere 
organisatievorm.' Nederlandse ondernemers 
verkwanselen het concurrentievermogen van de 
Nederlandse industrie door zich teveel te concentreren 
op prijsconcurrentie en te weinig te innoveren 
waardoor kwaliteitsconcurrentie mogelijk is. In de 
woorden van Kees Vendrik in de Helling: 'Dit proces 
van ondememers-gemakzucht en lui 
management-denken wordt gefaciliteerd en 
gestimuleerd door de jarenlang volgehouden 
loonmatiging. (...) Nederlandse bedrijven kopen de 
angst voor vernieuwende dynamiek van de markt af 
met het drukken van de arbeidskosten.'

Internationale concurrentie
De analogie tussen het loongolfje en een duurzaam 
milieubeleid dringt zich op. Het Nederlandse 
bedrijfsleven stelt keer op keer dat een scherp 
Nederlands milieubeleid slecht is voor de 
concurrentiepositie van Nederland B.V.. De 
Amerikaanse econoom Michael Porter bracht na een 
vergelijking van internationaal opererende bedrijven 
uit tien verschillende landen de nationale factoren in 
kaart die van invloed zijn op de internationale 
concurrentiepositie van een land. Zijn 
concurrentietheorie laat juist zien dat een scherp 
milieubeleid nieuwe economische kansen biedt 
(Drissen 1994; Jacobs 1990).

Alleen bedrijven die beschikken over kwalitatief 
hoogwaardige en efficiënt ingezette 
produktiefactoren, hebben een kans op de 
wereldmarkt. Om blijvend te kunnen concurreren 
moet de produktiviteit van deze factoren steeds 
toenemen. Om te beginnen vormt het binnenlandse 
netwerk van toeleveringsbedrijven, ondersteunende 
bedrijven, afnemers en distributeurs een 
sleutelfunctie. Internationaal concurrerende bedrijven 
vormen de kembedrijven van clusters van een 
economie. Deze kembedrijven kunnen internationaal 
echter alleen mee komen wanneer hun cluster bestaat 
uit goed op elkaar afgestemde bedrijven. De 
concurrentiekracht van een cluster is bovendien 
afhankelijk van binnenlandse faciliteiten als de 
kwaliteit van het onderwijs, de stand van het 
technologisch onderzoek, de beschikbare grond- en 
hulpstoffen, de structuur van de financiële markten, 
de fysieke infrastructuur en de nutsvoorziening.

Internationale concurrentie dwingt tot continue 
vernieuwing en maakt dat clustervorming een 
dynamisch proces is. Porter constateert dat 
vernieuwende impulsen vooral uitgaan van de 
binnenlandse marlet. De communicatie met de 
thuismarkt blijkt intensiever en directer, waardoor 
juist kritische en vooruitstrevende vragers op de 
thuismarkt bedrijven aanzetten tot innovatie. Inspelen 
op een kritische thuismarkt zorgt voor een voorsprong 
bij het aanpassen van bestaande en bij het opbouwen 
van nieuwe clusters.
Porter's conclusie gaat dan ook lijnrecht tegen het 
gangbare denken in Nederland in: internationaal 
opererende bedrijven moeten in eigen land juist niet in 
de watten worden gelegd. Een kritische thuismarkt 
scherpt het creatieve en innovatieve vermogen van 
bedrijven-clusters. Hierdoor kunnen deze clusters de 
concurrentie op internationale markten beter aan. De 
overeenkomst met de benadering van Kleinknecht is 
intrigerend.
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Ecologische modernisering
Het oplossen van mondiale milieuproblemen is alleen 
met internationale samenwerking mogelijk. Geen 
enkel land zal als eerste vergaande milieumaatregelen 
nemen, omdat nationaal milieubeleid de 
concurrentiepositie van een land zou verslechteren. 
Ook in Nederland wordt milieubeleid louter als een 
bedreiging gezien en wordt er geheel voorbij gegaan 
aan de kansen voor een verbetering van de 
concurrentiepositie. Door het Nederlandse 
bedrijfsleven strenge (maar haalbare) milieu-eisen op 
te leggen, wordt de milieuproduktiviteit van 
produktieprocessen en produkten vergroot en komen 
nieuwe internationale markten binnen bereik. Op deze 
manier dragen strenge milieumaatregelen juist bij aan 
het versterken van de internationale 
concurrentiepositie. In de Europese Unie en in 
Verenigde Staten worden de vooihoede-posities 
inmiddels ingenomen door Duitsland en Califomië. 
Wanneer Nederland niet uitkijkt worden de 
concurrentievoordelen van een ecologische 
modernisering gemist.

De van oudsher internationaal opererende clusters in 
Nederland zijn landbouw, transport, chemie en 
basismetaal. Binnen deze clusters moet Nederland 
ecologische modemiseringskansen niet aan de neus 
voorbij laten gaan. In de akkerbouw kan het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen door 
nieuwe teeltmethoden en biologische 
gewasbescherming. De glastuinbouw met z'n hoge 
energierekening zal moeten ombouwen tot een 
koude-kastuinbouw. Bovendien zullen de produkten 
van een innoverende tuinbouw moeten uitblinken in 
kwaliteit. Niet de prijs, maar de waterigheid heeft de 
Duitse consument doen besluiten de Nederlandse 
kastomaat te mijden. Het goederenvervoer in 
Nederland is een goed voorbeeld van een industrie 
waar vastgehouden wordt aan oude gewoonten. Met 
het mainport-scenario voor Schiphol gaat Nederland 
de concurrentieslag aan met een 
meer-maar-bij-ons-beter kruideniersstrategie, terwijl 
de Betuwelijn vooralsnog een gewone niet al te 
moderne spoorlijn lijkt te worden. In gedachte 
houdend de theorieën van Schumpeter en Porter zou 
het nemen van risico's hier op z'n plaats zijn. Een 
gecombineerd haven/vlieg-mainportscenario met 
modem vervolg via treinen, binnenvaart en 
transportbuizen in combinatie met sluitend maatwerk 
door de stadsvrachtwagen is bijvoorbeeld een 
innovatieve strategie, die om nieuwe, geavanceerde 
technologie vraagt. Grote ondernemingen als DAF, 
Fokker en Hoogovens zouden kunnen moderniseren 
door voor dit scenario ultra-modeme 
transportechnieken op basis van milieuvriendelijke

materialen te ontwikkelen. En op deze manier voor 
zichzelf nieuwe kansen voor internationale 
concurrentie creëren. Inmiddels vindt ook de 
chemische industrie zelf dat alleen een zich naar 
duurzaamheid innoverende chemie toekomst heeft. 
Tegelijkertijd echter zijn internationale marktleiders 
als AKZO, DSM en Shell huiverig voor strenge 
milieu-eisen. Toch zullen deze bedrijven meer vaart 
moeten maken met het ontwikkelen van nieuwe 
processen, materialen en produkten om marktleider te 
blijven. Niet alleen het milieubeleid van de overheid, 
maar ook de consument volgt de voortgang kritisch, 
terwijl de weerstand tegen het dumpen van afval in en 
tegen het overhevelen van de meest vervuilende 
produktie naar Oost-Europa en Derde-Wereldlanden 
toeneemt.

Behalve ecologische modernisering van bestaande 
clusters zijn er kansen voor nieuwe clusters. Zeer 
voor de hand liggend is de ontwikkeling van een 
cluster milieutechnologie. Het gaat hierbij om de 
ontwikkeling van nieuwe technieken voor 
waterzuivering, afvalverwerking en bodemsanering. 
Maar ook om onderzoek naar procestechnologische 
verbeteringen of, nog beter, om onderzoek naar 
nieuwe technologietrajecten. Bovendien is er een 
wereld te winnen voor organisaties, die industrieën 
kunnen helpen de organisatorische problemen bij de 
invoering van milieuzorgsystemen,
procestechnologische innovatie en de ontwikkeling 
van duurzame produkten te overwinnen. Nederland 
moet na de waterwerken in het verleden proberen in 
de toekomst beroemd te worden door milieuwerken. 
Hoogwaardige dienstverlening biedt bovendien breder 
dan alleen in de vorm van milieutechnologische 
dienstverlening nieuwe kansen. De huidige 
internationaal concurrerende financiële
dienstverlening zou verder uitgebouwd kunnen 
worden. Bovendien is Nederland sterk op het gebied 
van de uitgeverij. Grote Kunstenaars kun je niet 
opleiden, die worden geboren. Maar hoe zit het met 
de beter te orkestreren 'toegepaste kunsten' als opera, 
pop, ballet, moderne dans, sport, kleinschalige 
mode-ateliers, woonboot-architectuur en
emotioneel-prikkelende stadsvernieuwing met 
kubuswoningen en straatmeubilair.

Stimulerend overheidsbeleid
Ecologische modernisering is niet iets wat de overheid 
even met wetten en voorschriften kan afdwingen. De 
truc is de eerder onderscheiden clusters van bedrijven 
van een omgeving te voorzien, die tot groene 
innovatie aanzet. Zo maakt milieu-informatie over 
produkten een kritische thuismarkt van 
milieuvriendelijke consumenten mogelijk.

Liberté Egalité Fraternité 16 December '94



Een hoog opleidingsniveau en onderzoekspeil is van 
groot belang voor nieuwe technologische 
toepassingen en doorbraken. Subsidies op 
energiebesparing en op de ontwikkeling van 
elektriciteitsopwekking uit biomassa,
getijdenverschillen, wind en zonlicht moeten 
vooralsnog niet worden verminderd. Maar meer nog 
dan financiering van onderzoek zijn subsidies op 
investeringen in milieu-innovatieve (experimentele) 
produktie-eenheden en startsubsidies op het gebied 
van de reparatie-industrie, biologische landbouw of 
(nuts)bedrijven voor recycling en hergebruik van 
groot belang.

De huidige situatie leert dat zonder milieuheffingen en 
in het bijzonder energieheffingen de ecologische 
modernisering van de economie nauwelijks van de 
grond komt. Voor de doorrekening van het 
verkiezingsprogramma van Groenlinks door het 
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne) en het Centraal Planbureau zijn 
eerdere voorstellen voor de invoering van een 
energieheffing nader ingevuld. Voor kleinverbruikers 
wordt in vier jaarlijkse stappen tot een uiteindelijke 
heffing van 100% gekomen. Voor grootverbruikers 
van elektriciteit wordt in vier jaar een 100%-heffing 
gerealiseerd. Grootverbruikers betalen over de 
overige energiedragers oplopend per jaar uiteindelijk 
na vier jaar een heffing van 12,5%. Grootverbruikers 
die in hun milieuvergunning laten vastleggen dat zij 
voor het jaar 2000 minimaal 20% op hun 
energieverbruik zullen besparen, worden van de 
heffing vrijgesteld. Bovenop prijsstijgingen en andere 
voorgenomen accijnsverhogingen worden benzine, 
diesel en lpg respectievelijk 50, 60 en 60 cent per liter 
duurder. In de voorstellen van GroenLinks gaat de 
opbrengst van deze heffingen niet naar de schatkist, 
maar wordt door een verlaging van de 
inkomstenbelasting en werkgeverslasten teruggegeven 
aan huishoudens en bedrijven. Er is dus geen sprake 
van extra inkomsten voor de overheid, maar van een 
ecologisering of groening van de belastingheffing. Op 
deze manier ingevoerd, stimuleert een energieheffing 
de ontwikkeling en toepassing van moderne 
energiezuinige produkten en processen. Want zeg nou 
zelf, wie wil er nu met die ouderwetse, vervuilende 
olie de volgende eeuw in: veel kilometers per liter, 
veel kracht per Watt, windmolens op zee en 
zonneceldaken, dat heeft toekomst.

Behalve milieuheffingen kunnen ook milieunormen de 
produktieve vernietiging stimuleren. Het instrument 
van voortschrijdende normstelling is zeer geschikt om 
ondernemers tot milieuvriendelijke innovatie aan te 
zetten. Belangrijk is dan wel dat de overheid zich niet 
bemoeit met de manier waarop bedrijven zich

aanpassen aan de eisen van een duurzame 
ontwikkeling.
Milieubeleid zal in veel gevallen op de korte termijn 
prijsverhogend werken. Reden te meer om 
milieumaatregelen innovatief prikkelend en dus 
kwaliteitsverhogend te laten zijn. En zoals 
Schumpeter in 1943 al schreef, is op langere termijn 
kwaliteitsconcurrentie belangrijker dan 
prijsconcurrentie.

Terug naar Kleinknecht
Wat je ook mag vinden van het 'loongolfje van 
Klemknecht', het heeft in ieder geval ingedut 
econoom-ondememersland wakker geschud. 
Kleinknecht's oratie was natuurlijk vooral tegen het 
zere been, omdat produktieve vernietiging ingaat 
tegen gevestigde belangen. Bovendien vraagt 
milieuvriendelijke innovatie moed om beslissingen te 
nemen die strijdig zijn met 'business as usual'. Dit is 
alleen mogelijk wanneer ook gangbare denkpatronen 
produktief worden vernietigd. Keynes en Schumpeter 
zouden hebben beweerd dat mannen boven de dertig 
alleen nog maar bezig zijn met het uitwerken van 
ideeën die zij voor hun dertigste al hadden. Voor 
groene innovatie en duurzame werkgelegenheid moet 
Nederland dus maar hopen op lef van vrouwelijke en 
jonge politici en ondernemers.

Paul Basset is medewerker milieu- en 
beleidsvraagstukken van het Wetenschappelijk 
Bureau GroenLinks.
Bart Snels is assistent-in-opleiding bij de vakgroep 
sociale economie aan de Universiteit van Utrecht. •
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De wig weg! Maar welke wig?
Over het verband van belastingen en stagflatie

Thomas Coo!

Stagflatie is een ongunstige uitruil van inflatie en 
werkloosheid. De hele wereld kampt nu met 
werkloosheid, terwijl de inflatie laag is. Kunnen we 
de werkloosheid verlagen zonder dat het inflatiespook 
weer terugkeert ? Het begint ook voor het grote 
publiek duidelijk te worden dat belastingen hier een 
belangrijke rol spelen. De 'wig' heeft nationale 
bekendheid gekregen. Hoe ligt dit internationaal, en 
wat is daar te doen ?

Primaat van het beleid

De werkloosheid is internationaal, en dus ligt het voor 
de hand de oorzaak in internationaal voorkomende 
ontwikkelingen te zoeken. Van drie claims voor de 
hoofdoorzaken, (i) technologie, (ii) lage lonen landen 
en (iii) falend beleid, komen we snel bij het laatste uit. 
Als technologie onherstelbaar werkloosheid zou 
veroorzaken, dan waren we, vergeleken met de 
middeleeuwen, allemaal werkloos. Technologie geeft 
juist meer mogelijkheden, en zorgt ervoor dat we juist 
minder werkloosheid hebben. De lage lonen landen 
zorgen evenzeer voor allerlei nieuwe mogelijkheden. 
Er is geen fundamenteel verschil tussen het positieve 
effect van vrijhandel eerst in de Middeleeuwen tussen 
de verschillende stadstaatjes, later tussen de Europese 
landen en weer later over de hele wereld. Dat 
'globalisering' een nieuw gegeven zou zijn, is dan 
incorrect. Dat het tempo zou toenemen, is overdreven. 
Vanzelfsprekend is er natuurlijk altijd een 
aanpassingsproces aan nieuwe mogelijkheden en 
concurrentie. Maar, daar dient beleid dus voor.

Terugblik op veertig jaar beleid

Wat was het beleid de laatste veertig jaar ? De 
ontwikkeling in de OESO (de club van rijke landen) 
kan - met de nodige terughoudendheid - geschetst 
worden als de Grote Stagflatie.
In de jaren '50 ging alles bijna perfect. In de jaren '60 
werd werkloosheid bestreden met een lage rente, en 
ontstond inflatie waartegen het normale beleid van de 
vijftiger jaren machteloos bleek. Gesproken werd over 
the new inflation maar in feite bestond er al de 
stagflatie waar het ons om gaat.

Rond 1970 trad een groeivertraging in, die werd 
versterkt door dollar- en oliecrisis. De stijgende 
werkloosheid werd bestreden met 
platvloers-Keynesiaanse stimulering, nu wat minder 
via de rente en meer met tekorten. Het gevolg was 
weer inflatie, maar nu met blijvend hoge 
werkloosheid. De stagflatie werd nu herkend voor wat 
hij was. Er waren nu hoge inflatie en werkloosheid 
tegeüjk, en dat scheen niet te passen bij de 
economische leerboeken.
De tweede oliecrisis in 1979 inspireerde de 
Amerikaanse centrale bank (EED) het roer om te 
gooien, en de theorie van Milton Friedman te 
proberen. De EED prikte de geldhoeveelheid, en de 
hoogte van de rente werd aan de markt overgelaten. 
Deze steeg torenhoog, samen met de werkloosheid. 
Een jaar later werd Ronald Reagan gekozen, en in 
zijn voetspoor werd in de hele wereld een zgn. 
'aanbod' beleid geprobeerd. In de praktijk betekende 
dit belastingverlaging via overheidstekorten - en het 
was daarmee ook een platvloers-Keynesiaans 1 
vraag-beleid, met als variatie een hoge rente (die 
arbeid relatief goedkoper maakte). De dollar ging 
omhoog en weer omlaag, de problemen bleven. In 
1989 viel de Muur. In Oost-Duitsland werden 
Westduitse lonen normaal voor mensen die veel 
minder productief waren. De inflatie en de 
uitkeringslast op de Duitse begroting leidden tot 
rentestanden die het Europees Monetair Systeem 
deden kraken.
Het algemene beeld is een voortmodderen, met een 
constante van stijging van de werkloosheid en afbraak 
van de verzorgingsstaat.
In deze macro-economische beschrijving komen 
dezelfde begrippen temg, in wisselende configuraties. 
Het beleid heeft bijna alles geprobeerd. Ook daarom 
is het weinig overtuigend om het succes van de jaren 
vijftig aan een bepaalde Zeitgeist toe te rekenen. Het 
is beter te zoeken naar objectieve omstandigheden, die 
juist ook weer die vijftiger jaren mentaliteit van 
vooruitgang en succes verklaren.
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De voet als vergeten variabele

Het verschil tussen de periodes zit, internationaal, 
met name in de hoogte van de voet, de vrijstelling aan 
de onderkant, in belastingen en premies. Dat is een 
variabele waarmee het beleid welbeschouwd 
onvoldoende rekening heeft gehouden.
In de jaren vijftig lag die voet in de buurt van het 
bestaansminimum. Dat is om veel redenen een ideale 
situatie.
Iemand kan beter eerst zijn eigen inkomen verdienen 
voordat de staat met de collectebus langskomt. Een 
analogie is dat een brug eerst zijn eigen gewicht moet 
dragen voordat hij belast kan worden. Een dergelijk 
beleid heeft op zich niets te maken met 
inkomensherverdeling. In een welvaartsstaat krijgt 
iemand sowieso het bestaansminimum, werkend of 
niet. Het is economisch alleen efficiënter wanneer 
uitkeringen uitgespaard worden door een situatie van 
voet = bestaansminimum = minimumloonkosten.
Zo'n situatie beperkt ook de inflatie. De hogere 
inkomens zijn trendsetters voor de 
inkomensontwikkeling en inflatie. Wanneer de lage 
inkomens een zwakke onderhandelingspositie hebben 
en door hun loonkosten gemakkelijk van de 
arbeidsmarkt verdrongen kunnen worden, dan voelen 
de rijkeren zich minder bedreigd, en stellen almaar 
hogere eisen. Wanneer laagproductieven een normale 
positie in de arbeidsmarkt hebben, dan is het risico 
voor werkloosheid evenredig gespreid, en zullen de 
hogere inkomens oppassen met het stellen van 
inflatoire looneisen.
In het hele OESO gebied wordt de voet aangepast 
voor de inflatie, terwijl het bestaansminimum stijgt 
met de algemene welvaart. In de jaren zestig en 
zeventig kregen de laagstbetaalden (vaak in de 
industrie) zo al een hoger risico van werkloosheid, 
terwijl de hogere inkomens (vaak in de 
dienstensector) gewoon hoge looneisen konden blijven 
stellen. Onder internationale invloed van Reagan nam 
de progressieve inkomstenbelasting daarnaast 
autonoom in belang af en werd ook de BTW meer 
gebruikt. Door dit beleid sloeg de belastingstructuur 
uit het lood. Er was een grote verhoging van de lasten 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In Amerika 
steeg de armoe. In Europa, om een redelijk 
bestaansminimum te handhaven en toch die extra last 
te kunnen dragen, stegen de minimumlonen. Dit 
laatste maakte velen werkloos.
Dat volledige werkgelegenheid onder prijsstabiliteit 
haalbaar is, blijkt niet alleen uit de jaren vijftig maar 
ook uit het CPB-scenario met het basis "inkomen" (de 
studie Nederland in drievoud). Dit scenario werkt 
vooral, omdat de basisuitkering een subsidie is die 
compenseert voor ten onrechte geheven belastingen

aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor mensen 
die met werken al in het eigen bestaan kunnen 
voorzien, betekent die "uitkering" niet anders dan het 
verhogen van de voet. Je hoeft dus geen 
basisuitkering in te voeren om het 
werkgelegenheidseffect te zien. Alleen voor anderen 
heeft de basisuitkering betekenis. De maatregel is 
echter duur doordat de personen die alleen in de 
huishouding werkzaam zijn dan ook deze uitkering 
gaan ontvangen, en hij is niet evident efficiënter voor 
de uitvoering van de sociale zekerheid.

Marginale tarieven

De lage voet ontstond ook door de visie dat de 
progressie moest afinemen. Het OESO beleid is 
gebaseerd op een visie dat hoge (statische) marginale 
tarieven funest zijn voor de economie.
Er is iets bijzonder raars met die visie. Vele 
economen hebben hun best gedaan en gepoogd deze 
visie empirisch te onderbouwen. Het bleek echter al 
vroeg (begin jaren '80) dat hoge (statische) marginale 
tarieven eerder tot loonmatiging aanleiding geven, en 
dus tot werk leiden. In het kader hiervan hebben 
sommigen zoals Wolfson (EUR) gepleit voor een zgn. 
tax-based income policy (TIP). Dat laatste houdt in: 
in de strijd tegen de inflatie is een extra hoge 
belasting op meer dan normale loonstijgingen nuttig. 
Ondanks deze bevindingen en inzichten bleef en blijft 
het OESO-beleid halsstarrig de nadruk leggen op 
vermindering van de hoge (statische) marginale 
tarieven.
Het OESO-dogma moet zijn ontstaan als gevolg van 
een category-mistake. De aanbodeconomen van 
Reagan hadden argumenten betreffende de 
inkomensverdeling, en gebruikten die alsof deze ook 
betrekking hadden op groei en werkgelegenheid.
Om dit beter te begrijpen moeten we kort de analyse 
t.a.v. de belastingtarieven herhalen. Dat is sowieso 
een goede exercitie. In het debat over de massale 
werkloosheid en inactiviteit draait het steeds vaker 
om de wig van belastingen en premies. Een 
veelgehoorde leuze is "de wig weg !" Die leuze is 
welbeschouwd onduidelijk. Hieronder bekijken we 
verschillende wiggen, en komen uit bij een goede 
definitie van de ware boosdoener. Onze vondst zal 
voor velen een verrassing inhouden. Terwijl alle 
landen zich inspannen om de marginale wig te 
verlagen, blijkt dat dit eigenlijk de gemiddelde wig 
had moeten zijn. En in de toekomst moet zijn.
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Basisdefinities

Het is nuttig de betekenis van gemiddelde en 
marginale tarief nog eens aan te geven. Iemand die in 
1989 een inkomen van 90428 gulden had, met een 
belastingvrije voet van 7828 en een belastbare som 
van 82600, betaalde een belasting van 34034. Steeg 
toen het inkomen met 100 gulden, dan steeg de 
belasting naar 34094, dus met 60 gulden. Aan de 
grens, de marge, was het tarief derhalve 60 %. 
Anders gezegd, het marginale tarief was 60 %. Hier 
werd dan gemiddeld 37,63 % belasting betaald (nl. 
34034 / 90428). Met de toename van 100 gulden zou 
dit gemiddelde iets stijgen, namelijk tot 37,66 %.
Dit cijfervoorbeeld dient alleen het begripsmatig 
verschil tussen het gemiddelde en het marginale tarief. 
In werkelijkheid zal de berekening complexer zijn. Er 
zijn bijv. werkgeverspremies, aftrekposten, 
huursubsidiegrenzen, e.d. en in bepaalde gevallen is 
het zinvol ook de BTW erbij te betrekken. De 
complexiteit moet anderzijds niet overdreven worden. 
Van Schaaijk (CPB) en Vermeend (RUG) laten zien 
dat het Nederlandse stelsel bij het meenemen van 
diverse factoren in die zin overzichtelijk is, dat 
vrijwel iedereen te maken heeft met een gemiddeld 
tarief van ruwweg 50 % op alle loonkosten (dus incl. 
werkgeverspremies).

Elementaire theorie 

("het OESO beleid")

Terwijl de discussie eigenlijk over de werkloosheid 
gaat, verschuift het onderwerp plotseling naar de 
belastingen. Het is nodig deze stap te verklaren. Een 
elementaire economische theorie van vraag en aanbod 
van werk is de volgende. De arbeidsvraag wordt 
bepaald door de loonkosten, omdat werkgevers pas 
arbeid zullen vragen wanneer de loonkosten op z'n 
minst gedekt worden door de (op korte termijn 
gegeven) productiviteit. Het arbeidsaanbod wordt 
bepaald door het netto-loon dat werknemers mee naar 
huis kunnen nemen. In bepaalde gevallen zullen 
werknemers - of althans hun vakbond - verstandig 
zijn, en inzien dat de belastingen weer nuttig besteed 
worden aan bruggen en onderwijs. Economen 
veronderstellen echter dat mensen vooral kijken naar 
het netto-bedrag. Tussen vraag en aanbod zit 
derhalve de wig van de belastingen.
Volgens de economische leerboekjes vertoont de 
werknemer ook calculerend gedrag. Hij zoekt een 
optimaal evenwicht tussen werken, ontspannen, 
consumeren en sparen. Dit optimum vindt hij door 
naar het nut van de laatst verdiende gulden te kijken.

t- e*~_____________________________________

Het ongemak van de laatste minuut werken zal 
moeten opwegen tegen het voordeel van bijv. een 
extra reep chocola. De laatst verdiende gulden wordt 
echter belast tegen het marginale tarief. En hier is dan 
- althans volgens deze elementaire theorie - verklaard 
waarom het marginale tarief in de discussie 
verschijnt.
Volgens deze theorie zouden hogere marginale 
tarieven het werken ontmoedigen, zodat krapte 
ontstaat, en zodat er ook hogere looneisen gesteld 
kunnen worden. Loonsverhogingen hebben 
vanzelfsprekend invloed op de inflatie. Deze theorie 
geeft derhalve de visie weer, die aan het beleid van de 
OESO ten grondslag ligt.

Elementaire feiten

In de praktijk - en empirisch vastgesteld - blijkt het 
arbeidsaanbod betrekkelijk vast. Voor CPB modellen 
is dit een oud gegeven. Ook het nieuwe MIMIC 
model van het CPB gaat hiervan uit. Het 
arbeidsaanbod van gezinshoofden wordt bepaald door 
demografische gegevens, waarin belastingen dus geen 
rol spelen. Dat is goed te begrijpen. Hoe fraai het 
woord "werknemer" ook klinkt, de werknemer zal 
toch als een soort proletariër moeten werken om de 
kost te verdienen. Hetzelfde empirisch onderzoek laat 
zien dat het arbeidsaanbod van partners wel gevoelig 
is voor het belastingregiem, maar, dit legt niet zoveel 
gewicht in de schaal.
Het calculerend gedrag krijgt dan vooral effect op de 
wijze waarop de looneisen worden gesteld. Hier 
houden werknemers wel met de belastingen rekening. 
Te hoge lonen leiden tot werkloosheid. Omdat van (de 
kans op) werkloosheid een dreiging uitgaat, heeft 
werkloosheid een matigende invloed op de looneisen. 
In MIMIC - althans in het proefschrift daarover van 
Gelauff (CPB) - bestaan de volgende verbanden.
1. Verhoging van het gemiddelde belastingtarief 
onder constant houden van de marginale, verlaagt het 
nut van verdienen, leidt tot (inflatoire) looneisen ter 
compensatie, en noodzaakt een hogere 
evenwichtswerkloosheid.
2. Verhoging van het marginale tarief onder 
constant houden van het gemiddelde, verlaagt het nut 
van het verdienen aan de marge, en leidt - omdat het 
gemiddelde niet verandert - niet tot compensatie maar 
juist tot lagere looneisen, en dus een lagere 
werkloosheid.
Als voorbeeld is er de Oort operatie uit 1990. In deze 
belastingherziening werden zowel gemiddelde als 
marginale tarieven verlaagd. In MIMIC wordt deze 
operatie als volgt beschreven.
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De verlaging van de gemiddelde belasting 
leidde tot lagere looneisen, terwijl de verlaging van de 
marginale tarieven weer hogere looneisen gaf.

Maar het saldo was een verlaging van 
looneisen, dus leidend tot lagere werkloosheid.
MIMIC zegt het niet zo, maar het laat zich wel zo 
lezen: door de gemiddelde tarieven te verlagen werd 
de forse reductie van de hoogste tarieven politiek 
verkocht. De politici zagen zowel die forse reductie 
van de hoogste tarieven als een stijging van de 
werkgelegenheid. Ze zagen dus wat ze wilden zien 
(volgens sommige economen moesten zien), en zij 
hadden vrede met de wereld.

Beleidstheorie botst tegen de feiten

Volgens de OESO leiden hogere marginale tarieven 
tot inflatie en werkloosheid. De OESO negeert de 
empirische studies die laten zien dat het 
arbeidsaanbod voornamelijk demografisch bepaald is. 
Hogere marginale tarieven hebben dus niet het 
veronderstelde effect op het arbeidsaanbod. Volgens 
de feiten en MIMIC zou je, door de marginale 
tarieven te verhogen, loonsverlaging, en dus meer 
werk kunnen krijgen ! De OESO-theorie botst met de 
feiten.
Merk op dat volgens het OESO-beleid van verlaging 
van de tarieven juist meer werk had moeten ontstaan, 
en dat tegen de beleidsaanname in de werkloosheid 
echter hoog is gebleven. In reactie op deze 
intellectuele impasse zitten velen nu te plussen en 
minnen bij de conjunctuur. Deze bespreking betreft 
echter vooral de structurele ontwikkeling.

Verklaring en alternatieve analyse

Zowel de OESO als MIMIC zijn te amenderen met 
een alternatieve analyse van Cool. In die analyse zijn 
werknemers of hun vakbonden zo slim veranderingen 
in de belastingen mee te calculeren.
Met name is er gewoonlijk de inflatiecorrectie, 
waardoor de belastingschijven worden aangepast voor 
de inflatie. Die veranderingen beïnvloeden de 
werkelijke tarieven die betaald worden. In plaats van 
het (statische) marginale tarief uit de 
belastingalmanak - zoals het voorbeeld boven - 
bestaat er dus een dynamisch marginaal tarief. In 
technische termen betekent dit dat men niet een 
partiële afgeleide neemt maar de totaaldifferentiaal. 
(Johan Stekelenburg (FNV) is hier slimmer dan 
hijzelf beseft.)
Neem het cijfervoorbeeld van hierboven. Stel dat die 
100 gulden toename van 90428 naar 90528 geldt 
voor het ene jaar op het andere.

Dat is een groei van 0,11 %. Van het ene jaar op het 
andere veranderen ook de belastingschijven. Stel dat 
de inflatie ook 0,11% is, en dat er geen andere 
inkomensgroei is. Wanneer alle belastingschijven met 
dat percentage worden aangepast, dan verandert het 
gemiddelde belastingtarief niet. Voor deze persoon is 
37,63 % dan het dynamische marginale tarief, de 
echte wig. Op de extra gulden die hij verdient betaalt 
hij gemiddeld 37,63 %.
Er is de interessante situatie van evenwichtige groei, 
wanneer de belastingschijven jaarlijks aangepast 
worden voor de gemiddelde groei van de lonen (in 
plaats van alleen inflatie). In dat geval groeien de 
belastingen net zo hard als het inkomen, en het 
gemiddelde blijft dan constant. De overheidsuitgaven 
en -belastingen blijven een vast percentage van het 
nationaal inkomen. Wanneer een loonstijging niet 
afwijkt van dit gemiddelde, dan verandert de 
gemiddelde belasting daarop niet. Bij evenwichtige 
groei is het dynamische marginale tarief derhalve 
gelijk aan het gemiddelde. Het gewone marginale 
tarief is dan van belang voor het vinden van je plaats 
in de inkomensverdeling. Heb je je plaats bepaald, 
dan hoef je geen nieuwe plek te zoeken want hobbel je 
mee met de algemene inkomensstijging.
Deze analyse zegt niet dat marginale tarieven niet van 
belang zijn voor beslissingen t.a.v. werk en vrije tijd. 
Ze zijn wel degelijk van belang. Wanneer iemand 
voor de keuze staat al dan niet een dag per week 
minder te werken of juist een betaalde nevenarbeid te 
verrichten, dan zal het marginale tarief beslist van 
belang zijn. Maar is die keuze eenmaal gemaakt, de 
positie binnen de inkomensverdeling gekozen, dan zal 
die keuze niet ieder jaar heroverwogen hoeven worden 
- althans, indien de belastingtarieven met het inkomen 
meegroeien. De marginale overweging blijft cruciaal, 
maar in een beter weergegeven dynamische context. 
Deze alternatieve analyse leidt tot aanpassing van de 
formules van MIMIC.
Het relevante belastingeffect blijft dan dat hogere 
gemiddelde belastingen tot hogere looneisen leiden. 
Ook al verandert de betekenis van de
schattingsresultaten, dan is het effect van de 
aanpassing verder niet groot, omdat MIMIC het 
effect van de marginale tarieven al verlaagd heeft. 
(Dus, ook MIMIC kan al (bijna) volledige
werkgelegenheid produceren. Het moet alleen nog 
doorgerekend worden. Elders is uitgelegd waarom dat 
nog niet is gebeurd. Merk op dat verhoging van de 
heffingvrijevoet en verlaging van de
minimum loonkosten het mogelijk maken dat 
uitkeringen uitgespaard worden, hetgeen tot algemene 
lastenverlichting leidt. Merk op dat deze
lastenverlichting met name plaats kan vinden via 
lagere prijzen, en niet actief 'gegeven' hoeft te worden 
via lagere officiële belastingtarieven.
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Een rijker persoon hoeft geen lagere belastingen te 
krijgen, wanneer reeds de schilder goedkoper wordt 
en hij niet langer zelf het huis hoeft te verven.)
Het belangrijkste effect van deze alternatieve analyse 
heeft derhalve betrekking op de denkwijze van de 
OESO. Het dogma van het belang van marginale 
tarieven is door het alternatief helemaal een 
hersenschim. De feiten waren niet sterk genoeg om 
het dogma af te breken. Mogelijk dat de alternatieve 
analyse er wel in slaagt de ogen te openen.

Ter besluit

Noch MIMIC noch de kritiek van dynamica is nodig, 
om te zien dat werkloosheid verspilling is, dat de 
belastingstructuur verkeerd is, en dat er manieren zijn 
om voor iedereen verbetering te vinden.
Zie bijvoorbeeld Van Schaaijk, in Economisch 
Statistische Berichten 1983.
Voortdurend herformuleren van in wezen oude 
argumenten kan een beetje helpen om ook anderen in 
staat te stellen meer duidelijkheid te krijgen. 
Anderzijds wijst de praktijk op uitbüjven van enig 
leereffect, en juist op verwarrende politieke stormen 
als Ronald Reagan en zijn "aanbod-economie".
Echte vooruitgang boeken we, wanneer we zien dat de 
manier waarop we discussiëren verkeerd is, want 
deze is te weinig wetenschappelijk, te weinig 
Tinbergeniaans.

Mijn empirisch en logisch sluitende analyse dateert 
uit 1989/90. Geheel nodeloos zijn we 4 jaar verder, 
zonder dat hier wetenschappelijk inhoudelijk iets 
nieuws is gevonden, terwijl de situatie er niet 
werkelijk beter op is geworden. 2 Dat ligt helemaal 
aan de wijze waarop de discussie en de 
beleidsvoorbereiding georganiseerd zijn. Dit is de 
discussie van het omvormen van het CPB tot een echt 
wetenschappelijk Economisch Hof.

Thomas Cool is econometrist, secretaris van het 
Sociaal Liberaal forum en voorzitter van het Samuel 
van Houten Genootschap •

1 Keynes heeft vele inzichten gegenereerd die zeer de 
moeite waard zijn. Jan Pen in "Wie heeft er gelijk?" 
Academie Service 1989, p 212, meldt van zijn 
'Keynesiaanse geloof' afgevallen te zijn - voor hem "de 
diepgewortelde gedachte, dat markten gemakkelijk 
ontregeld raken" - omdat de beurscrisis van 1987 niet 
tot een grote recessie leidde. Evenwel, Alan Greenspan 
voorkwam zo'n recessie met Keynesiaanse middelen, 
door namelijk de rente te verlagen.
2 The Economist schreef lovende artikelen over 
Edmund Phelps, "Structural Slumps", Harvard 1994. 
Bij lezing blijkt veel bekend. Met subsidies voor het 
aannemen van personeel, "gesubsidieerd zoeken", zijn 
veel economische problemen op te lossen, en krijg je 
de moral hazard discussie.

Het plan Wiekhart*
Drs. Harro Wiekhart

inleiding

Er zijn meerdere oplossingen voor de problemen 
rondom de sociale zekertieid. Bij D66 leeft het idee 
van een basisinkomen zeer sterk. Het voornaamste 
probleem is gelegen in de toonheffingen; werk is 
gewoon te duur geworden. In onderstaand artikel 
wordt mogelijk het ei van Columbus gepresenteerd 
inzake de sociale zekerheids- en 
werkgelegenheidsproblcmatiek.
1. Wat zijn de sociaal-economische problemen nu 
precies ?

In figuur 1 heb ik de huidige sociaal-economische 
situatie van Nederland in kaart gebracht.

Toelichting bij figuur 1:
* In deze figuur zijn de geldstromen in onze
samenleving weergegeven tussen
inkomensverstrekkers en de sociaal-economische 
categorieën. De omvang van deze stromen laat het 
'economisch gewicht' van de diverse groepen zien. Bij 
de diverse 'blokjes' moet worden aangetekend, dat het 
blokje vermogenden geen zelfstandige groep is, maar 
in bepaalde mate over alle andere groepen is verdeeld.
* Alleen de 'witte' economie is in beeld gebracht

Uit figuur 1 blijken de volgende feiten met betrekking 
tot de sociale zekerheid, die ik hierna nader zal 
toelichten:
a. Het draagvlak van de actieven is een wankel 
draagvlak in een geautomatiseerde en 
gecomputeriseerde wereld.
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HUIDIGE SITUATIE B.V. NEDERLAND IN GELDSTROMEN
BEDRAGEN IN MILJARDEN

DATA:
Netto inkomen 383

Financieringstekort -20

Loonkosten &
belasting
bedrijven 231

Batoaide bekistingen 
«n premies 

door 
W rijven

©MT

figuur 1

b. Het probleem van de wig op arbeidsinkomsten:
bl. Er zit een te hoog verschil tussen bruto loon en 
netto loon, waardoor de werkenden niet meer solidair 
zijn met de werklozen.
b2. Veel werk is verdwenen door de hoge loonkosten.
c. De AOW versterkt de vicieuze cirkel van de wig, 
maar leent zich nauwelijks voor bezuinigingen.
e. De overheid maakt teveel kosten, maar niet zozeer 
in de vorm van uitkeringen, maar in de vorm van 
niet-effectieve bureaucratie.

Hetzelfde geldt voor de totale loonsom ten opzichte 
van het BNP; onder invloed van een stabiel aantal 
banen en loonmatiging zal de totale loonsom 
(voorlopig ?) rond de 200 miljard blijven, terwijl 
totale nationale inkomen ongeveer het dubbele is.

Het gevolg van deze bovengrenzen is, dat de 
loonverhouding te weinig massa gaat omvatten om de 
sociale zekerheid van heel Nederland te dragen.

a. Het draagvlak van de actieven is een wankel 
draagvlak in een geautomatiseerde en 
gecomputeriseerde wereld
De kringloop van sociale zekerheid kent als kernpunt 
de bedragen die werkenden ontvangen uit bedrijven. 
Onder invloed van automatisering en computerisering 
lijkt het erop, alsof het betaalde werk in de zakelijke 
industrie en dienstverlening (inclusief overheid) in 
Nederland niet veel meer zal bedragen dan 6 miljoen 
arbeidsjaren, oftewel 6 miljoen volledige banen. Met 
andere woorden: het loondienstverband bereikt in 
verhouding tot de totale bevolking een bovengrens, 
(zie figuur 2).

b. De wig op arbeidsinkomsten is te hoog

De bedrijfsverenigingen financieren de door hen 
verstrekte werkloosheids-, ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen uit een 'omslagstelsel', waarbij 
de uitkeringen door de werkenden moeten worden 
opgebracht. Daardoor is de zogenaamde 'wig' 
ontstaan, die bestaat uit twee 'sub-wiggen': de eerste 
wig tussen bruto loon en netto loon, die werknemers 
dwars zit, en de tweede wig tussen bruto loon en 
loonkosten, waar bedrijven last van hebben.
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Het werk verdwijnt dan naar het buitenland, wordt 
weggesaneerd of weggeautomatiseerd, duikt in het 
zwarte circuit, of wordt niet meer gedaan. Onlangs 
klaagde een zelfstandige behanger tegen mij, dat hij 
het twintig jaar geleden veel beter had dan nu, 
ondanks zijn hogere huidige bruto uurloon. Als reden 
noemde hij, dat steeds minder mensen uit de lagere 
inkomensgeledingen nog een beroep op hem doen. 
Twintig jaar geleden kon een redelijk betaalde 
ambtenaar makkelijk een behanger inhuren: deze was 
namelijk per uur goedkoper dan wat de ambtenaar 
verdiende. Als gevolg van premies en belastingen is 
die situatie nu veelal omgedraaid: wie zijn huis 'wit' 
wil laten onderhouden door een vakman, moet bijna 
een topbaan hebben om dit te kunnen betalen. Maar 
als dat voor de behanger geldt, dan geldt het ook voor 
de kapper, de fysiotherapeut, enz., en is het MKB dus 
voor een groot gedeelte afgeknepen.

c. De AOW versterkt de vicieuze cirkel van de wig, 
maar leent zich nauwelijks voor bezuinigingen

b.1. Deze eerste wig heeft in het verleden looneisen 
van werknemers opgeroepen en zo werd de rekening 
van de wig aan werkgevers doorgeschoven. In het 
huidige tijdperk van loonmatiging loopt deze strategie 
spaak, met als gevolg dat werkenden in steeds 
toenemende mate gefrustreerd worden over de wig 
tussen hun bmto en netto loon. Vooral bij 
bijverdiensten, overwerkvergoedingen, en 
vakantiegeld blijkt, hoe weinig zij netto overhouden. 
Deze frustratie wordt geuit in de richting van agressie 
jegens de werklozen. Het omslagstelsel voor de 
werknemersverzekeringen heeft met haar wig-premies 
dus eigenlijk goed gefunctioneerd tot op het moment 
dat de werkloosheid structureel een zeker niveau 
overtrof, laten we zeggen totdat in de jaren tachtig de 
werkloosheid groter werd dan 300.000 personen. 
Maar eigenlijk is de afkalvende solidariteit de laatste 
jaren pas echt venijnig geworden, onder invloed van 
de algemeen levende ideeën -terecht of onterecht-, dat 
werklozen vooral lui en allochtoon zijn, zelfs ook nog 
frauderen, terwijl de autochtonen in de strijd om het 
dagelijks bestaan de premies opbrengen. 
b.2. De tweede sub wig, bestaande uit de opslagen die 
de werkgever moet betalen over de brutolonen, heeft 
veel weik uit de Nederlandse samenleving doen 
verdwijnen. Uit figuur 1 blijkt hoe zwaar premies en 
belastingen drukken op de factor arbeid: Om aan 
werknemers netto 130 miljard uit te delen, moeten 
bedrijven aan loonkosten 192 bruto en 13 plus 12 
miljard werkgeverspremies, tezamen dus 217 miljard 
betalen. Op minimumloonniveau is dit effect relatief 
gezien nog sterker: om een minimumloon uit te keren 
van netto 18.000 per jaar, moet de werkgever in 
totaliteit 35.000 gulden betalen.

De AOW is aan de uitkeringskant opgezet als een 
pensioenverzekering, maar is aan de premiekant 
opgezet als een belasting die via het omslagstelsel 
wordt gefinancierd. De AOW wordt daarom 
gefinancierd via (belasting)premies, die over inkomen 
worden geheven. Maar omdat men aan de 
uitkeringskant de pensioenverzekeringsgedachte 
huldigt, hoeven bejaarden zelf geen premie te betalen. 
Want, zo wordt er geredeneerd, als iemand een 
uitkering uit verzekering krijgt, dan is hij vrijgesteld 
van premiebetaling. Immers het 'verzekerde feit' is 
ingetreden en dat rechtvaardigt de transformatie van 
premiebetaling naar uitkeringsontvangst. Dit 
'verzekeringssysteem' pakt bij de AOW verkeerd uit 
als de bedragen toenemen onder invloed van de 
vergrijzing. De uitkeringen nemen dan namelijk toe, 
maar de financieringsbron daalt, hetgeen die 
financieringsbron nog weer extra belast in een nieuwe 
opwaartse premiespiraal. In de huidige opzet is de 
AOW op den duur dus niet meer financierbaar. Nu de 
oplossing niet meer kan worden gezocht in verdere 
verhoging van de AOW-premie, passeren voorstellen 
de revue om de AOW-uitkering te verlagen: een 
algehele verlaging voor iedereen, een korting van de 
AOW voor mensen met hoge pensioenuitkeringen, 
een verlaging van de AOW voor mensen die nog een 
werkende partner hebben, etc. In al deze gevallen 
stuit een verlaging echter op verzet van de mensen, en 
terecht, omdat zij voelen dat zij zelf daarvoor 
jarenlang premie hebben betaald. Zij hebben van jaar 
tot jaar op hun salarisstrook hun premie AOW zien 
oplopen, en omdat zij dit zagen als een 
pensioenverzekering, niet als belasting, vinden zij het 
onredelijk dat zij niet krijgen waar zij met betrekking
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tot hun pensioen op kunnen rekenen: hoe meer premie 
betaald, over een langere periode, hoe meer pensioen. 
In zekere zin is het succes van de ouderenpartijen bij 
de laatste kamerverkiezingen door de wrevel over 
AOW-kortingen te verklaren. Ik concludeer daarom, 
op grond van de erkenning van de volksgevoelens, dat 
men de AOW niet kan of mag verlagen. Zoals de 
mensen erover denken, zou een dergelijke maatregel 
kiezersbedrog zijn. Bovendien denk ik, dat verdere 
complicering van de AOW door kortingsregels de 
bureaucratie weer zal laten toenemen, waardoor de 
overheidsuitgaven toch weer oplopen. Verdere 
controle is dus geen oplossing, en verlaging van de 
uitkering ook niet. Wat is de oplossing dan wel ? Het 
verhogen van de belastingen op consumptie, vooral 
luxe, en vermogen, in combinatie met een drastische 
afslanking van de overheid, vooral wat betreft het 
aantal schijven waarlangs de communicatie en 
controles nu lopen.
Per saldo zal dan blijken, dat de overheidsuitgaven 
niet hoger zijn dan nu, terwijl de AOW niet meer 
gevoelig is voor de afname van het aantal werkenden, 
en dus niet verlaagd hoeft te worden.

d. Overheidsuitkeiingen kosten teveel belastinggeld. 
maar niet aan uitkeringen, maar aan bureaucratie

Zoals in figuur 1 is getekend, vervult de overheid een 
driedubbele rol. De kosten voor haar activiteiten als 
'bedrijf betreffen haar 'kerntaken' (openbaar bestuur, 
onderwijs, justitie, defensie e.d.), de uitvoering van de 
sociale zekerheid, en de uitvoering van 
belastingwetten. De 'bedrijfskosten' voor deze laatste 
twee taken zijn echter bezig uit de hand te lopen 
zonder evenredige opbrengsten binnen te brengen.
De bijstandsfraude bedraagt naar verluid ongeveer 3 
miljard, maar de kosten om deze fraude op te sporen 
bedragen minstens zoveel. Bovendien blijven de 
behandelkosten van goedwillende
bijstandsgerechtigden vaak vruchteloos, omdat de 
kans op succesvolle sollicitatie niet hoog is. Dus ook 
met eerlijke bijstandsgerechtigden zijn de uitgaven 
voor de bureaucratie over de hele linie negatief.
Het grijpen naar extra controles vermindert het 
probleem van de hoge overheidsuitgaven dus niet, 
maar verergert het. Eenzelfde redenering geldt voor 
de controles op zwartwerken. Belastingen rasten voor 
circa de helft op de factor arbeid, dus wordt de 
loonspiraal nog verder opgevoerd en wordt de 
negatieve vicieuze cirkel nog verder opgeschroefd: 
nog minder banen, nog meer werklozen, nog meer 
controles, nog hogere belastingen, etc. Over de hele 
linie genomen, betalen we de kosten van het bijstands- 
en loonheffingssysteem dan twee keer, namelijk een 
keer als uitkering, en een keer als controle. De 
oplossing is, om alleen nog maar die zaken te

controleren, die nuttig zijn en waarvan de controle 
meer positieve preventieve en repressieve effecten 
heeft dan de kosten ervan. Naar mijn mening betekent 
dat: controleer vooral fysisch meetbare grootheden 
zoals de verkoop van artikelen en het vervuilen van 
het milieu, zaken die te maken hebben met 
consumptie- vermogens, en milieuheffingen, en 
controleer zo weinig mogelijk de motieven van 
mensen om wel of niet te werken.
In de volksopinie is de wrevel over de ambtenarij de 
laatste jaren structureel gegroeid door de toenemende 
mondigheid van de burger, maar verder hieraan zijn 
krachtige impulsen toegediend door de publieke 
affaires rond VROM, het ABP, en de OGEM.

2, De grote lijnen van de oplossing

Naar mijn idee moet de oplossing eruit gaan zien, 
zoals hieronder opgesomd is. Ik daag iedereen uit, om 
deze punten te toetsen aan zijn eigen ideeën:

a. Voer een basisinkomen in voor iedereen ouder dan 
18 jaar. zonder de noodzaak van 
belastinggeld-verslindende bureaucratische controles 
op woon- of werksituatie.

b. Hervorm de werknemersverzekeringen tot 
individuele kapitaalpolissen. onder afschaffing van 
werkgeversbijdragen,
De werknemersverzekeringen tegen ziekte, 
invaliditeit, en werkloosheid moeten worden 
georganiseerd als vrijwillig te bepalen individuele 
kapitaalpolissen voor werkenden, die zelf de 
premiehoogte bepalen. Uitvloeisel van hun individuele 
polis is, dat overschotten bij pensionering aan henzelf 
ten goede komen, en dat nulsaldi niet door de 
gemeenschap worden aangevuld. Zo verdwijnt de 
onderlinge stereotypering tussen groepen. Bovendien 
wordt de free-riders mentaliteit vervangen door eigen 
verantwoordelijkheid, omdat men zelf de vrachten 
plukt van een arbeidsverloop zonder ziekte of 
incidenten. Omdat de werknemer zelf de 
opnamemomenten kan kiezen, en hij iedere gespaarde 
gulden maar een keer kan opvragen, kan de dure 
controle op rechtmatigheid achterwege blijven. 
Wezenlijk van de opvolger van het huidige systeem 
van werknemersverzekeringen moet dus zijn, in 
aansluiting op een individualiseringstendens, dat er 
boven de algemene basisuitkering die mensen 
vrijwaart van armoede, een spaarpot wordt 
georganiseerd, die mensen aanspoort tot eigen 
verantwoordelijkheid in plaats van solidariteit en 
collectivisme. De praktijk zal ons leren, dat 
individualisering voor de bovenminimale uitkeringen 
veel beter werkt dan collectivisering.
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c. Hef belastingen op consumptie, vermogen, en 
milieuvervuiling in plaats van belastingen over 
looninkomsten.
De overheid is dan niet meer afhankelijk van het 
'economisch draagvlak van werkenden’ en is niet meer 
gevoelig voor vergrijzing.

d. De spiraal omgedraaid: ‘Netteer’ de lonen.
Als men de loonheffing afschaft, en iedereen netto 
hetzelfde loon blijft uitbetalen, dan wordt het huidige 
bruto loon dus verlaagd naar het huidige netto loon en 
blijft men hetzelfde inkomen houden ('nettering').
Dit heeft uiterst vergaande positieve effecten:
- De loonkosten voor bedrijven halveren ongeveer ! 
Produceren in Nederland wordt dan dus veel 
goedkoper, we worden bijna een lage-lonen land 
-echter zonder dat de mensen minder koopkracht 
hebben.
- Bovendien bestaat zwart werken niet meer ! Stelt u 
zich dat eens voor ! Er wordt al jarenlang onderhuids 
geklaagd over de mensen die er zwart bijverdienen. 
De inkomstenbelasting en haar opsporingsdiensten 
kunnen hier echter niet de vinger achter krijgen, om 
de eenvoudige reden dat de controles ook geld kosten.

Nadat het zwartwerk- en fraudevraagstuk tot in de 
jaren zeventig is doodgezwegen, en het in de jaren 
tachtig om efficiciency-redenen niet volledig wordt 
aangepakt, moet ons nu in de jaren negentig duidelijk 
gaan worden dat het zwartwerken alleen is uit te 
roeien, door de loonheffing af te schaffen. De 
oneerlijke situatie dat de 'dommen betalen' is dan 
tenminste gelukkig uit de wereld. Mensen kunnen dan 
nog wel zwart handelen, zwart produceren, en zwart 
vervuilen, maar dan zou ik zeggen: laten we als land 
dat dan scherp controleren. Die controles zijn 
makkelijker dan de controles op zwart werken, omdat 
ze aan kunnen grijpen bij fysieke stromen.
- Werknemers worden als gevolg van de het 
terugdraaien van hun brutoloonkosten naar 
netto-loonkosten in een aantal gevallen weer 
goedkoper dan machines. Er kunnen dan weer vele 
eenvoudige baantjes ontstaan die net weer dat beetje 
sjeu en menselijk contact bieden die de machine in 
zijn kille voorgeprogrammeerde functionaliteit niet 
kan bieden (koffiejuffrouwen, portiers, liftjongens, 
huismeesters, etc).
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- Bovendien kunnen bijna alle diensten ongeveer de 
helft in prijs worden, vooral de 
niet-milieuvervuüende. Dan praten we over de 
belangrijke sectoren zoals: onderwijs,
gezondheidszorg, reparatie, onderhoudsdiensten, etc. 
Stelt u zich dat eens voor: collegegeld niet meer 1500 
gulden, maar 750 gulden. Een huisartsenconsult niet 
meer 30 gulden, maar 15 gulden. Een behanger niet 
meer 60 gulden per uur, maar 30 gulden per uur.

Ik vermoed dat veel mensen deze voordelen niet zo 
een-twee-drie zullen geloven. Toch zijn de door mij 
genoemde effecten en voordelen reëel. Om u enig 
houvast te geven bij verdere overpeinzingen over mijn 
oplossing, of uw eigen oplossing, neem ik tot slot het 
schema van figuur 3 weer.

In figuur 3 ben ik uitgegaan van een basisinkomen 
dat leeftijdsafhankelijk wordt verstrekt volgens 
nevenstaande tabel. Deze tabel is natuurlijk maar een 
van de mogelijkheden; andere opbouwtrajecten zijn 
ook mogelijk.

Cruciaal in figuur 3 zijn de data van het blok 
rechtsonder: zij geven namelijk de financiële 
verschuivingen aan. Ik heb drie vergelijkingen 
opgenomen: het netto inkomen van de burgers, het 
financieringstekort van de overheid, en de loonkosten 
en belastingen/premies voor bedrijven. Uit de 
vergelijkingen blijkt, dat door invoering van de 
milieuheffing voor burgers, milieuheffing voor 
bedrijven, en de vermogensheffing voor burgers een 
situatie te creëren is, waarbij de burgers 
koopkrachtbehoud hebben, het bedrijfsleven een 
lastenverlichting krijgt, en de overheid een kleiner 
financieringstekort boekt. Die drievoudige win-win 
situatie moeten we trachten in de komende jaren 
binnen te halen. Zelf schat ik in dat de 
vermogensheffing circa 20 miljard moet opbrengen, 
de milieuheffing voor burgers circa 15 miljard, en de 
heffing op bedrijven circa 27 miljard. Bij die 
invullingen is de koopkracht van de burgers vrijwel 
stabiel (379 miljard t.o.v. 383 miljard nu), daalt het 
financieringstekort van 20 naar 15 miljard, en dalen 
de loon- en belastingkosten voor het bedrijfsleven 
(fors !) van 231 miljard naar 173 miljard.

U kunt met behulp van de formules deze cijfers zelf 
controleren en uw eigen inschattingen maken.

------------------ ■ L e f
tabel 1. Basisinkomen naar leeftijd

^eeftijd Maandelijks
basisinkomen

18 jaar 650
19 jaar 650
20 jaar 650
21jaar 650
22jaar 650
23 jaar 650
24 jaar 1000
25jaar 1000
26jaar 1000
27 jaar 1000
28jaar 1010
29 jaar 1020
30 jaar 1030
31jaar 1040
32 jaar 1050
33 jaar 1060
34 jaar 1070
35 jaar 1080
36 jaar 1090
37 jaar 1100
38jaar 1110
39 jaar 1120
40 jaar 1130
41jaar 1140
42 jaar 1150
43 jaar 1160
44 jaar 1170
45 jaar 1180
46 jaar 1190
47 jaar 1200
48 jaar 1210
49 jaar 1220
50 jaar 1230
51jaar 1240
52 jaar 1250
53 jaar 1260
54jaar 1270
55 jaar 1280
56 jaar 1290
57 jaar en ouder 1300

3. Nadere discussie over specifieke invullingen

Zwartwerken, uitkeringsfraude, onmachtige 
ambtenaren, die de samenleving veel geld kosten (en 
die hun geld niet waarmaken, ondanks de goede
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bedoelingen); te hoge loonkosten, te hoge belastingen 
op arbeid, en te lage belastingen op milieu. In mijn 
plan heb ik al deze noties met elkaar verbonden in een 
consistent geheel, dat concreet als oplossing kan 
gelden. Over de specifieke invullingen kunnen we 
nader discussiëren, moeten we nader discussiëren, in 
een politiek debat waar ieder zijn waardeoordelen in 
kan brengen. Invullingen kunnen bijvoorbeeld 
verschillen over:
- de hoogte en vormgeving van de diverse belastingen
- de voorwaarden en hoogte van het basisinkomen 
met betrekking tot leeftijd of andere individuele 
omstandigheden,
- de opzet van de werknemerspolis wat betreft 
risicodekking, opvraagbaarheid, en hoogte.

de reikwijdte van de kinderbijslag 
(inkomensafhankelijkheid, stopzetting, aftopping).

Drs. Harro Wiekhart, ex-belastinginspecteur, is 
thans verbonden aan de vakgroep Kosten- en 
Winstbepalingsvraagstukken van de van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Hij is tevens lid van de 
werkgroep 'Financieel-economisch profiel D66' van 
het Sociaal-Wetenschappelijk Bureau van D66. Hij 
is in 1993 kandidaat geweest voor de Tweede 
Kamerfractie van D66. •

(*) Dit 'plan Wiekhart' is niet zomaar een etiket voor 
dit artikel- dat zou te pedant zijn. Mijn plan is officieel 
gepresenteerd in Management Team van 3 oktober j.l., 
en is in volle discussie binnen D66, alwaar in februari 
een ledenconferentie zal worden georganiseerd over 
het basisinkomen. Daarnaast zal binnenkort een boek 
verschijnen, waarin ik mijn plan van allerlei kanten 
belicht en onderbouw. Dit artikel zou daarom kunnen 
worden gezien als een verkorte versie van dat boek.

Een banenplan dat werkt
Prof. dr. J. van Sinderen

De werkloosheid houdt een ieder bezig. Naast de 
criminaliteitbestrijding en het milieu is het scheppen 
van banen een belangrijke doelstelling van het beleid 
in de komende regeerperiode. Het huidige kabinet 
heeft zelfs de slogan: "Werk, werk en nog eens werk", 
tot haar lijfspreuk verheven. Dat is ook terecht omdat 
criminaliteit en werkloosheid deels samenhangen en 
ook omdat een effectief milieubeleid in een economie 
met een hoge werkloosheid moeilijker een 
maatschappelijk draagvlak verwerft. Daarnaast is een 
hoge werkloosheid sociaal onaanvaardbaar. Ook in 
Europa speelt deze problematiek.

Het recente Witboek van de Europese Commissie 
formuleert zelfs een zeer ambitieuze doelstelling voor 
de werkgelegenheidsgroei van 2,5% per jaar in de 
Europese Unie tot 2000. Dat is een hele hoop. Voor 
ons land komt dit namelijk neer op het scheppen van 
ruim 150.000 banen per jaar. Binnen de huidige 
kaders is daar geen uitzicht op. Volgens de 
doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijft de 
werkgelegenheidsgroei uitgaande van het 
"behoedzame scenario" en inclusief de voorgenomen 
beleidsinspanningen tot grofweg 60.000-75.000 
banen per jaar beperkt. Dat is dus een fors tekort. Het 
werkloosheidsprobleem lijkt, gegeven de bestaande 
institutionele randvoorwaarden, beleidsresistent 
geworden.
Het is dan ook niet zo vreemd dat velen proberen met 
creatieve oplossingen de inactiviteit te verminderen 
omdat de traditionele beleidsoplossingen tekort lijken 
te schieten.

Het economenblad ESB weidde begin mei een heel 
themanummer aan onorthodoxe beleidsvoorstellen 
tegen de werkloosheid. Daarin is onder andere gepleit 
voor een soort statiegeld op arbeid, voor 
loonkostensubsidies, voor uitbreiding van de 
mogelijkheden voor het werken met behoud van 
uitkering en voor hervormingen van het 
belastingstelsel in een zodanige richting dat de 
toegevoegde waarde meer en de factor arbeid minder 
wordt belast. Zelfs de economische gevolgen van de 
invoering van een basisinkomen, zoals Zalm wel heeft 
bepleit, is door een medewerkster van het CPB 
becijferd. Het is verheugend dat er plannen worden 
geformuleerd die buiten de platgetreden paden gaan 
en die binnen de structuur van onze economie blijven. 
Het is wel jammer dat bij dit soort plannen nogal eens 
uit het oog wordt verloren op welke punten de 
Nederlandse economie werkelijk afwijkt van andere 
landen. Hoe je het ook wendt of keert, veel plannen 
komen er uiteindelijk op neer dat het heil gezocht 
wordt in het legaliseren van zwart werk, de verdeling 
van het bestaande werk, een forse impliciete 
denivellering, een uitbreiding van de collectieve sector 
of een verschuiving van lasten. De kem van het 
Nederlandse probleem (arbeidsmarkt en hoge wig) 
blijft namelijk nog steeds de te grote collectieve sector 
en de verstarde economische structuur. Daar moet 
dus in de eerste plaats iets aan gebeuren. Oplossingen 
die daaraan voorbij gaan, zoals banenplannen voor de 
collectieve sector (meer ambtenaren aan het werk) 
scheppen slechts "kunstbanen" maar versterken niet 
het economische draagvlak. Vanuit sociale
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overwegingen is er soms op korte termijn wel wat 
voor te zeggen, maar op lange termijn is een 
structurele oplossing natuurlijk veel beter.

Bronnen van verstarring
In onze economie wordt het economisch beleid eerst 
na uitvoerige formele en vaak ook informele 
consultatie en inspraak van de diverse
maatschappelijke groeperingen, adviesraden en 
belangengroepen bepaald. De sterke Nederlandse 
voorkeur voor collectieve besluitvorming en overleg 
doorkruist deels de allocatie via de markt en beperkt 
aldus de mogelijkheden om de dynamiek te vergroten. 
Onze overlegeconomie vergroot de consensus, maar 
leidt tegelijkertijd tot een verstarde en verstarrende 
structuur. Op het moment dat wij nog aan het 
overleggen zijn, heeft Taiwan het produktieproces al 
weer bijgesteld. Daarnaast heeft onze 
vestigingswetgeving en de tot dusverre bestaande wet 
op de economische mededinging de verstarring 
bestendigd. Deze verstarring uit zich in een slecht 
werkend marktmechanisme, zowel op de 
arbeidsmarkt als op de goederenmarkt.

Arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt is het gebrek aan flexibiliteit een 
gevolg van de cumulatie van een aantal 
maatschappelijke, op consensus gerichte 
arrangementen. Aan de vraagkant zorgt het algemeen 
verbindend verklaren van CAO's met loonschalen 
waarvan de laagste ver boven het minimumloon 
liggen, in combinatie met allerlei vormen van 
ontslagbescherming voor aanzienlijke belemmeringen 
om laaggeschoolden in dienst te nemen. Daarmee 
samenhangend verslappen de beperkte mogelijkheden 
tot loondifferentiatie en regulering op het gebied van 
arbeidstijden en pensionering de arbeidsmarkt. Aan 
de aanbodkant hebben de in internationaal opzicht 
geringe loondifferentiatie en de hoge druk van 
belastingen en sociale premies een negatieve invloed 
op de arbeidsmobiliteit. Aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt verstoren inkomensafhankelijke 
subsidies en de relatief hoge verhouding tussen 
netto-uitkering en netto-loon de financiële prikkels 
voor uitkeringsgerechtigden om een baan te zoeken. 
Oplossingen voor de verstarring van de arbeidsmarkt 
zijn tot nog toe gezocht binnen de bestaande 
institutionele randvoorwaarden. Wel wordt het steeds 
duidelijker dat deze ter discussie gesteld moeten 
worden. Het minimumloon en het 
algemeen-verbindend-verklaren van CAO's zijn 
voorbeelden waarover regelmatig discussie gevoerd 
wordt. Daadwerkelijke beleidsaanpassingen zijn op 
dit punt evenwel steeds achter gebleven bij de 
analyse. Het kabinet is overigens wel van zin om daar

-------------------------------------------------- X -E T F ~
wat aan te doen met name aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, waar immers de grootste problemen 
zitten.

Goederenmarkt
Op de markten voor goederen en diensten is het 
gebrek aan flexibiliteit een gevolg van allerlei 
mededinging-beperkende (overheids)regelingen, maar 
voor een deel zijn zij ook weer het gevolg van de 
starre arbeidsmarkt. Immers het feit dat er 
afgesproken is om vrijdagmiddag eerder op te houden 
heeft ook z'n invloed op de mogelijkheid om 
vrijdagmiddag een vrachtauto te lossen. 
Goederenmarkt en arbeidsmarkt zijn met elkaar 
verbonden. Andere voorbeelden zijn de 
vestigingswetgeving, maar ook regulering en 
subsidiëring van specifieke sectoren. In de 
niet-commerciële diensten van de publieke en 
semi-publieke sector vindt nog helemaal geen 
concurrentie plaats. Ook de systematiek van de Wet 
Economische Mededinging die kartelafspraken in 
principe toestond mits het algemeen belang daarbij 
niet in het geding kwam heeft de flexibiliteit geen 
goed gedaan. Nieuwe wetgeving die op een Europese 
leest geschoeid is zal hieraan een einde maken.

L astendruk
In Nederland zijn we het opmerkelijk eens over de 
noodzaak de wig tussen bruto en nettoloon te 
verlagen, bij voorkeur aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Hier moet in de kern de oplossing voor 
de Nederlandse inactiviteit worden gezocht.
Deze consensus wordt in het regeerakkoord vertaald 
in een omvangrijke verlaging van de gemiddelde wig 
op minimumniveau.

Tabel 1 Totale marginale wig (gemiddelde 
werknemer met 2 kinderen, 1992, procenten)

Nederland 70 Noorwegen 58
Denemarken 69 Canada 54
België 65 Spanje 53
Finland 63 Verenigd Koninkrijk 49
Duitsland 63 Australië 43
Frankrijk 62 Verenigde Staten 38
Zweden 60 Japan 22
Italië 60

Bron: OESO Job Study, Parijs, 1994

De grote maatschappelijke overeenstemming over de 
wenselijkheid de lasten op arbeid te verlagen is 
begrijpelijk want de marginale wig, het verschil 
tussen bruto- en nettobeloning van de laatstverdiende 
gulden, is in Nederland exorbitant hoog. Om de 
werknemer f.1,- extra koopkracht te geven moet de
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werkgever dus bijna f.3,50 aan extra loonkosten 
maken. Dit is een gevolg van hoge belastingtarieven 
en sociale zekerheidpremies. Daarnaast is de druk 
van indirecte belastingen van belang, omdat bij 
economische beslissingen ook de koopkracht van het 
inkomen de relevante factor is. Daarom is in tabel 1 
de totale marginale wig voor een 'gemiddelde' 
industriewerknemer weergegeven. Deze totale 
marginale wig omvat de werkgevers- en de 
werknemerslasten, de pensioenpremies, de 
inkomstenbelasting en (rekening houdend met de 
nationale consumptiepatronen) de
consumptiebelastingen. Gemeten naar deze totale wig 
is Nederland met 70 procent koploper binnen de 
OESO. (Het Europese gemiddelde is 61 procent.) Dit 
is met name voor laagproduktieve werknemers 
nadelig: de hoge wig bijt vooral aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt.
Het beleidsrecept de wig in ieder geval aan de 
onderkant van het loongebouw te verlagen, is uiterst 
robuust en wordt zowel door de economische theorie 
als door modelmatige berekeningen ondersteund. 
Lagere loonkosten leiden tot meer banen en hogere 
nettolonen vergroten en verbeteren het arbeidsaanbod. 
Een verschuiving van de lasten van de ene 
belastingcategorie naar een andere heeft evenwel niet 
veel zin. De marginale wig wordt er over de breedte 
niet door veranderd. Dat blijkt wel uit de definitie die 
de OESO hanteert, waarin zowel de directe als de 
indirecte belasting is verdisconteerd. Het blijft een 
broekzak, vestzak politiek1.

Een banenplan: flexibilisering en 
lastenverlichting
Een kabinet dat zich richt op het Paarse credo "werk, 
werk, en nog eens werk" moet alle zeilen bijzetten. De 
enige daadwerkelijke oplossing voor het probleem van 
de langdurige werkloosheid is een consequent 
volgehouden grootscheeps programma gericht op het 
flexibiliseren en dereguleren van de arbeidsmarkt en 
de markt voor goederen en diensten. Dit wordt bij 
voorbeeld ook door de werkgeversorganisaties VNO 
en NCW onderkend, die in hun recente 
"600.000-banenplan” naast het onorthodoxe thema 
van de "vouchers" ook aandacht vragen voor het 
aanpakken van concurrentiebeperkende regelgeving 
en een grotere flexibilisering van beloningen en 
arbeidspatronen. Dergelijke structurele hervormingen 
bieden wel degelijk zicht op voldoende nieuwe banen, 
zoals blijkt uit tentatieve berekeningen met het 
MEOM model dat op EZ wordt gebruikt. In tabel 2 
wordt aangegeven hoe veel lastenverlaging volgens 
berekeningen met dit model nodig is om de 
ambitieuze werkgelegenheidsdoelstelling uit het
i
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Witboek van de Europese Commissie te halen. Het 
gaat natuurlijk niet om exacte voorspellingen, maar 
de berekeningen geven een aardige indicatie van de 
orde van grootte van de vereiste beleidsinspanning. Er 
blijkt uit dat mits de verstarring van onze economie 
kan worden verminderd, lastenverlichting veel 
efficiënter wordt: de werkgelegenheidsdoelstelling 
wordt dan bij een geringere omvang van de 
bezuinigingen bereikt.

Benodigde impuls (in % NI) voor een 
werkgelegenheidsgroei van 2,5% per jaar onder 
verschillende veronderstellingen van marktwerking
(1994-2000).

Star Flexibel

Verlaging marginale wig 28 13
Verlaging marginale wig 
en verlaging overdrachten 12 6

Bron: J. van Sinderen, P.A.G. van Bergeijk, R.C.G. Haffner en
P.M. Waasdorp, ESB (1994), jrg. 79, blz. 274-279.

Hoe een dergelijke wig-verlaging gefinancierd moet 
worden is een politieke keuze. Uit de berekeningen 
valt af te lezen dat in een flexibele economie een 
verlaging van de wig die wordt gefinancierd door iets 
aan de sociale uitkeringen te doen een effectieve 
politiek is. Daarin wordt de omvang van de benodigde 
bezuinigingen in politiek opzicht realistischer als de 
arbeidsmarkt en de goederenmarkt worden 
geflexibiliseerd.

Slot
Uit berekeningen blijkt dat flexibiliseren van de 
economie een noodzakelijke, maar nog geen 
voldoende voorwaarde is voor het oplossen van de 
werkloosheidsproblemen. Een dergelijk beleid moet 
worden gecombineerd met een substantiële 
lastenverlichting. Dan is er zicht op 
werkgelegenheidsherstel. Indien het introduceren van 
meer marktwerking, waarvoor met de nieuwe 
mededingingswetgeving en vestigingswet belangrijke 
stappen zijn gezet, ook in de andere sectoren van de 
economie wordt nagevolgd, wordt het instrument van 
lastenverlichting effectiever en daardoor nog 
onmisbaarder in iedere vorm van 
weikgelegenheidsbeleid. Kunstbanen zijn dan op de 
lange termijn niet langer nodig.

Prof. dr J. van Sinderen werkt op de Directie 
Algemene Economische Politiek van het Ministerie 
van Economische Zaken. Het artikel is op 
persoonlijke titel geschreven. •

Zie ook P.A.G. van Bergeijk, O p  zoek naar een gratis lunch, (binnenkortte publiceren).
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Het basisinkomen:
de utopie gekwantificeerd

Uberté Egalité e t Fraternité behoren allen to t de  p ijlers van h e l basisinkomen. Liberté d u ld t op de  
keuzevrijheid van he t Individu m e t betrekking to t de  arbeldsbesllssing en he t vrij zijn van 
paternalistische controlem aatregelen in  geva l van werkloosheid. Voorts wordt gelijkheid In principe  
gew aarborgd, om dat leder Individu onafhankelijk van Inkomen, leefsituatie en burgerlijke staat_ 
rech t h ee ft op hetzelfde basisbedrag. Tenslotte, tig t ook broederschap aan he t ha rt van he t 
basisinkomen daa r h e t b e ta a ld  werk verrichtende gedeelte van de beroepsbevolking de gelden  
voor h e t basisinkomen doo rm idde l van belastingen m oet opbrengen.

In deze b ijd rage  wordt aan de hand van h e t toegepaste algem een evenwlchtsm odel MIMIC 
nagegaan w at de m acro-econom ische effecten zijn van de invoering van een basisinkomen In 
com binatie  m e t een sterk gereduceerd sociaa l zekerheidsstelsel. Na een kort overzicht van de  
historie en de m ogelijke voor- en nadelen van een basisinkomen, worden daartoe twee 
m ode/sim ula/tes besproken. De resultaten hiervan Tijken aanle id ing te geven to t de conclusie d a t he t 
basisinkomen In deze vorm de principes vrijheid, gelijkheid en broederschap slechts gedeelte lijk 
waarborgt.

N.E.M. de Jager

Introductie

Het concept van een basisinkomen is niet nieuw en 
heeft door de eeuwen heen vele gedaanten en 
pleitbezorgers gekend. Zo stelde Thomas More 
bijvoorbeeld al in 1517 dat ieder mens een minimum 
inkomen zou moeten ontvangen om in zijn eerste 
levensbehoeften te kunnen voorzien. Deze gedachte 
werd verder gestalte gegeven door de verlichte denker 
Thomas Paine die eind 18de eeuw het idee opperde 
dit gegarandeerde inkomen te financieren middels het 
heffen van erfpachten. In tegenstelling tot deze eerste 
gedachten die vooral stoelden op een filosofische en 
rechtvaardigheidsgrondslag, werden in de twintigste 
eeuw de voorstellen minder utopisch en meer 
economisch van aard. Vooral begin jaren 60 kwam de 
discussie in een stroomversnelling in de Verenigde 
Staten met de ideeën van Theobald, Tobin en 
Friedman. Deze laatste stelde een negatieve 
inkomstenbelasting voor als middel om de bestaande 
armoede het hoofd te bieden. In de jaren 70 vonden de 
ideeën van Friedman gehoor in Nederland. Hoewel de 
steun aanvankelijk uit sociaal-culturele hoek kwam, 
als uiting tegen het heersende arbeidsethos, zijn de 
voor- en tegenstanders later van uiteenlopend politiek 
allooi. Het idee wordt zelfs dermate serieus genomen

dat de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) in 1985 pleitte voor de 
invoering van een partieel basisinkomen van 5000 
gulden per jaar. Met uitzondering van de 
minimumloonregeling zou het bestaande sociaal 
zekerheidsstelsel behouden blijven. Toen dit voorstel 
echter door de regering en de Tweede Kamer werd 
afgewezen als zijnde te kostbaar en te risicovol, leek 
de discussie omtrent de invoering van een 
basisinkomen in Nederland gesloten. Echter, met het 
verschijnen van de lange termijn scenario-studie 
"Nederland in Drievoud" van het Centraal Planbureau 
in de zomer van 1992 kwam het weer volop in de 
belangstelling. In een van de drie scenario's die dit 
rapport beschrijft, het Balanced Growth scenario, 
wordt een geïndividualiseerd basisinkomen ingevoerd 
die het bestaande stelsel van sociale zekerheid 
grotendeels vervangt.

In deze bijdrage wordt nagegaan welke gevolgen de 
invoering van een basisinkomen heeft voor de 
Nederlandse economie, wanneer tegelijkertijd het 
sociale zekerheidsstelsel sterk gereduceerd wordt. 
Gebruik wordt gemaakt van het toegepaste algemeen 
evenwichtsmodel MIMIC2, dat speciaal is toegerust 
om institutionele veranderingen op het gebied van het 
belasting- en sociale zekerheidsstelsel te analyseren.

MIMIC staat voor Micro Macro model te analyze the Institutional Context. Het model wordt gedetailleerd 
beschreven door G.M.M. Gelauff en J.J. Graafland in Mode/ling Welfare State Reform een uitgave van de  
Contributions to Economie Analysis serie van Elsevier Science Publishers B .V. (1994).

Liberté Egalité Fraternité 31 December '94



Alvorens de simulatieresultaten te bespreken, zal 
eerst kort worden ingegaan op de belangrijkste voor- 
en nadelen die mogelijk met de invoering van een 
basisinkomen gepaard kunnen gaan.

Mogelijke voor- en nadelen van een 
basisinkomen

De onvoorwaardelijke toekenning van een 
basisinkomen of negatieve inkomstenbelasting wordt 
in geëngageerde literatuur ook wel gezien als de 
laatste stap in de ontwikkeling van de welvaartsstaat 
vanuit "gunst" via "geclausuleerd recht", afhangend 
van de bereidheid tot het verrichten van arbeid, tot 
"ongeclausuleerd" of "burgerrecht". Pleidooien voor 
de invoering van een basisinkomen vloeien bovendien 
vaak voort uit de opvatting dat alle soorten werk, 
betaald en onbetaald, principieel gelijkwaardig zijn. 
Voorstanders van een basisinkomen wijzen er in dit 
verband op dat vrijwilligers- en huishoudelijk werk 
ook recht moet geven op een inkomen3.

Wanneer gepleit wordt voor een basisinkomen wordt 
vaak het argument gehanteerd dat het de werking van 
de arbeidsmarkt zou kunnen verbeteren. Het officiële 
minimumloon zou namelijk verlaagd kunnen worden, 
wat voor werknemers met een lage produktiviteit de 
kans op een baan vergroot. De werkloosheid onder 
laaggeschoolden zou hierdoor flink kunnen dalen. 
Pleitbezorgers redeneren daarnaast dat het 
basisinkomen de stimulans tot het verrichten van 
deeltijdwerk kan vergroten omdat het financieel 
minder noodzakelijk wordt om voltijd te werken. Ook 
dit zou het bestaande werkloosheidsprobleem kunnen 
verlichten4. Deze maatregelen worden verwacht 
vooral ten goede te komen aan de winstgevendheid en 
flexibiliteit van het midden- en kleinbedrijf. Een 
bijkomend voordeel is bovendien dat kleine 
zelfstandigen in de startfase en meest onzekere 
periode van hun bedrijfsvoering verzekerd zijn van 
inkomen. Ook via deze weg zou het basisinkomen 
positief kunnen uitwerken voor het midden- en 
kleinbedrijf5.

Een meer praktisch argument betreft de mogelijke 
verbetering van het sociaal zekerheidsstelsel. Omdat 
het basisinkomen een groot deel van de bestaande

uitkeringen overbodig maakt, wordt het stelsel niet 
alleen doorzichtiger, maar vereist het ook minder 
controle. Het basisinkomen wordt immers toegekend 
ongeacht inkomen, burgerlijke staat en bereidheid tot 
werken. Dit maakt het stelsel tevens een stuk minder 
fraudegevoelig.

Voorts wijzen veel pleitbezorgers op het feit dat de 
invoering van een basisinkomen de economische 
zelfstandigheid van vrouwen vergroot. Vooral 
partners van RWW'ers, wiens arbeidsparticipatie in 
het huidige systeem wordt ontmoedigd omdat hun 
verdiensten geheel in mindering worden gebracht op 
de uitkering van de kostwinner6, kunnen van het 
geïndividualiseerde basisinkomen profiteren.

Tenslotte verwachten voorstanders positieve 
consequenties voor de internationale 
concurrentiepositie als gevolg van loon- en 
prijsmatigingen. Wanneer een basisinkomen wordt 
ingevoerd, kunnen brutoloon en eventuele aanvullende 
uitkeringen lager zijn, hetgeen de arbeidskosten en de 
stijging van de collectieve lastendruk vermindert. Dit 
maakt de weg vrij voor prijsdalingen terwijl tevens 
een positieve impuls op de vraag naar arbeid kan 
worden verwacht -vooral in arbeidsintensieve 
ondernemingen7.

Het meest gebruikte argument tegen een
basisinkomen betreft de werking van de arbeidsmarkt. 
Tegenstanders redeneren dat wanneer de relatie 
tussen arbeid en inkomen wordt losgelaten, de prikkel 
om te werken -en dus het arbeidsaanbod- dermate 
vermindert dat de grondslag van het stelsel uitgehold 
wordt. Zo zou volgens sommigen de 
arbeidsparticipatie van vrouwen negatief beïnvloed 
worden. Het basisinkomen kan namelijk gaan 
fungeren als een "huishoudloon" wat vrouwen doet 
afzien van participatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor 
kan het bestaande rolpatronen versterken.
Daarenboven zal de financiering van het nieuwe 
stelsel een stijging van de marginale 
inkomstenbelastingtarieven vergen, wat de netto 
opbrengst van werken -en dus het arbeidsaanbod van 
werkenden- doet verminderen. Bovendien zullen de 
stijgende marginale tarieven de aantrekkelijkheid tot 
het verrichten van "zwart werk" vergroten. Ook 
zouden jongeren gedupeerd kunnen worden wanneer 
het basisinkomen wordt ingevoerd.

3 Zie P. de Beer, De Bezwaren tegen het Basisinkomen Gewogen, Socialisme en Democratie, 1987, blz. 50-58.
4 Werkplaats Basisinkomen, De Economische Effecten van een Basisinkomen, Discussiepaper t.b.v. de 
studiedag van d e  Werkplaats Basisinkomen en de Vakgroep Sociale Zekerheids Wetenschappen van de KUB, 16 juni 
1989, Tilburg.
5 Zie B. Nooteboom, De Economische Voordelen van het Basisinkomen; een Basis voor het Midden- en 
Kleinbedrijf, Economisch Statistische Berichten, 1987, blz. 149-152.
6 Dit komt neer op een impliciet marginaal inkomstenbelastingtarief van 100%.
7 L.J. Emmerij, Basisinkomen hier en Basisbehoeften daar, Werkgroep PvdA Voor Basisinkomen, 1985.
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Het maakt het volgen van een goede opleiding 
namelijk minder noodzakelijk, wat op langere termijn 
de maatschappelijke integratie van deze groep in de 
weg zal staan. Tenslotte wijzen tegenstanders op het 
feit dat de zoekintensiteit van werklozen naar een 
legale betaalde baan zal afhemen. Dit brengt het 
gevaar met zich mee dat een aanzienlijk deel van de 
laagbetaalde en onaantrekkelijke banen vacant zal 
blijven.

Het bovenstaande wijst uit dat in de bestaande 
literatuur vaak partiële en tegenstrijdige argumenten 
worden gehanteerd ter verdediging en bestrijding van 
de invoering van een basisinkomen. Zo gebruiken 
voor- en tegenstanders beiden de economische 
zelfstandigheid van de vrouw als argument en bestaat 
er verdeeldheid over het effect op de zoekintensiteit 
van werklozen. Deze tegenstrijdigheid vloeit vaak 
voort uit verschillende aannames over de hoogte van 
het basisinkomen en bijkomende aanpassingen van 
het sociaal zekerheidsstelsel.

Het toegepaste algemeen evenwichtsmodel MIMIC 
biedt een geïntegreerd kader om de invoering van een 
basisinkomen te analyseren. Het model bevat o.a. een 
gedetailleerde en zorgvuldig geparametiseerde 
beschrijving van het arbeidsaanbod en het zoekgedrag 
van werklozen. Daarnaast vormt het een sluitend 
geheel, zowel op macro-niveau als op het gebied van 
de overheidsfinanciën.

Het basisinkomen in combinatie met 
een gereduceerd stelsel van sociale 
zekerheid

Veronderstellingen
In de exercitie is verondersteld dat iedereen, met 
uitzondering van kinderen en studenten, een 
onvoorwaardelijk basisinkomen ontvangt ter waarde 
van 50% van het netto minimum loon. Tegelijkertijd 
worden drastische reducties aangebracht in het 
sociale zekerheidsstelsel. Alle werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden afgeschaft. 
In het stelsel dat resulteert zijn dus al deze 
uitkeringsgerechtigden aangewezen op het 
basisinkomen van 50% van het netto minimum loon. 
Werkenden daarentegen ontvangen het basisinkomen 
bovenop hun loon. Zij worden daarbij wel 
geconfronteerd met de afschaffing van de 
belastingvrije voet. Ter financiering van het 
basisinkomen worden bovendien de drie huidige 
inkomstenbelastingschijven vervangen door een 
uniform belastingtarief. Dit om een erg hoog 
marginaal tarief voor hoge inkomensgroepen te

voorkomen en de nivellerende werking van het 
basisinkomen te beperken. Het uniforme tarief wordt 
dusdanig gesteld dat budgetneutraliteit resulteert.

Bovenstaande wijzigingen worden verondersteld 
effect te hebben op de instroom in de WAO en het 
gedrag van sociale partners inzake herverzekering. 
Wat het beroep op de WAO betreft, wordt 
verondersteld dat een daling van de WAO-uitkering 
met 1% leidt tot een 2% vermindering van het aantal 
WAO'ers. Bovendien wordt de arbeidsproduktiviteit 
van degenen die door de uitkeringsdaling niet in de 
WAO komen half zo groot geacht als die van andere 
arbeidskrachten. Belangrijker zijn nog de
veronderstellingen inzake herverzekering. Recente 
ervaringen met pogingen om tot vermindering van de 
WAO-uitkering te komen, wezen uit dat het 
uitkeringsverlies voor ongeveer 75% wordt
herverzekerd door vakbonden en
werkgeversorganisaties. De effectieve vermindering 
zal dus 25% van het oorspronkelijke uitkeringsverlies 
bedragen. Bij WW-uitkeringen blijkt de uiteindelijke 
vermindering groter omdat uitkeringsverliezen hier 
maar voor 10% worden herverzekerd. Om het belang 
van deze veronderstellingen te illustreren wordt, naast 
een simulatie waarin uitkeringsverliezen in de WAO 
voor 75% worden herverzekerd, ook een simulatie 
gepresenteerd waarin dit percentage 50 bedraagt. 
Aangetekend zij dat de herverzekering in de
simulaties een collectief karakter heeft en dat geen 
rekening is gehouden met eventuele kwalitatieve 
effecten van dit nieuwe stelsel op de instroom in de 
WAO. Wanneer de herverzekering plaatsvindt in de 
private sector zou de instroom verder ingedamd 
kunnen worden en zouden de effecten gunstiger 
kunnen zijn.

De simulatie resultaten

De simulatie resultaten
Tabel 1 Simulatieresultaten van de invoering van een basisinkomen

C o lle c t ie f  h e r v e re e k e r in g s p e rc e n ta g e 7 5 % 5 0 %

U n ifo rm  b e la s t in g ta r ie f 5 3 .0 5 1 .5

P r ijz e n p r o c e n tu e le  v e r a n d e r in g e n a

L o o n v o e t 1 .5 - 2 .7

w .v . m in im u m  p lu s  n iv e a u - 8 .1 - 1 2 .1

P r o d u k t ie p r i js 8 .4 6 .4

V o lu m in a

P r iv a te  c o n s u m p tie 1 .8 2 .2

E x p o r t - 3 .5 - 2 .7

Im p o r t - 1 .4 - 1 . 6

P ro d u k t ie  b e d r ijv e n - 5 .7 - 4 .6

Liberté Egalité Fraternité 33 December '94



absolute veranderingen8
W e rk g e le g e n h e id  b e d r ijv e n  ( in  d z d .  a r b e id s ja re n ) - 1 3 1 - 6
w .v . m im im u m  p lu s  n iv e a u 65 8 7

A r b e id s a a n b o d  ( in  d z d .  p e r s o n e n ) - 4 7 5 - 3 2 9
R a t io  ’s

W e rk lo o s b e i  d s v o e t - 3 . 6 - 3 . 7
w .v . m in im u m  p lu s  n iv e a u - 1 6 .8 - 1 6 . 9

In a c t iv ite its ra t io - 4 .7 - 9 .6
R e p la c e m e n t  ra tio  b - 2 6 .3 - 2 6 .4
G e m id d e ld e  c o l le c t ie v e  d ru k c - 7 .5 - 9 . 9

M a r g in a le  c o l le c t ie v e  d ru k 2 .9 1 .4

Gecumuleerde verschillen tussen de 
simulatie en de basisprojectie na 25 
jaar.

Verhouding tussen gemiddelde netto 
werkloosheidsuitkering van alle 
werklozen en gemiddeld netto loon van 
alle werkenden.

Gedefinieerd als (collective druk 
- basisinkomen) / arbeidsinkomen.

Zoals uit Tabel 1 en 2 blijkt, zijn de lange termijn 
effecten van deze drastische institutionele hervorming 
niet onverdeeld negatief of positief. Enerzijds heeft 
invoering van een basisinkomen in deze vorm een 
substantiële daling van het arbeidsaanbod tot gevolg 
omdat het in het algemeen de noodzaak tot werken 
vermindert. Naast dit negatieve inkomenseffect daalt 
het arbeidsaanbod ook uit hoofde van het 
substitutie-effect. Een uur werken levert nu namelijk 
minder op vanwege het oplopen van de marginale 
druk. Een klein positief effect betreft echter de 
toename van het arbeidsaanbod van partners van 
RWW'ers, die nu zonder consequenties voor de 
uitkering van hun partner kunnen participeren op de 
arbeidsmarkt. Bovendien vermindert de instroom in 
de WAO als gevolg van de, zij het door 
herverzekering beperkte, inkomensdaling. Per saldo 
daalt het arbeidsaanbod met 475000 personen 
wanneer een herverzekeringspercentage van 75 wordt 
verondersteld.

Tabel 2 Het basisinkomen in een sterk gereduceerd stelsel:

C o lle c t ie f  h e rv e rz e k e r in g s p e rc e n ta g e 7 5 % 5 0 %

N e t to  r e ë e l  in k o m e n p r o c e n tu e le  v e r a n d e r in g e n

K o s tw in n e r s b

-  w e rk e n d 2 9 .1 3 0 .0

-  W W - 2 2 .0 - 2 1 .3

-  R W W - 8 . 2 - 7 .3

-  W A O 3 0 .4 2 1 .1

A lle e n s ta a n d e n

-  w e rk e n d 8 .1 8 .8

-  W W - 5 0 .9 - 5 0 .4

-  R W W - 3 2 .7 - 3 1 .9

-  W A O - 1 2 .4 - 2 1 .7

Gecumuleerde verschillen tussen de 
simulatie en de basisprojectie na 25 
perioden.

Inclusief het basisinkomen 
toegekend aan de partners van 
kostwinners.

Hoewel het arbeidsaanbod aanzienlijk daalt, is de 
daling van de werkgelegenheid minder groot, wat een 
aanzienlijke daling van de werkloosheid mogelijk 
maakt. Dit kan verklaard worden uit het feit dat 
vervanging van het huidige stelsel door een lager 
basisinkomen leidt tot een enorme daling van de 
replacement ratio, gedefinieerd als de verhouding 
tussen de gemiddelde netto werkloosheidsuitkering en 
het gemiddelde netto loon. Deze daling treedt niet 
alleen op omdat de gemiddelde netto 
werkloosheidsuitkering daalt (tellereffect), maar ook 
omdat het gemiddelde netto loon stijgt (noemereffect). 
Het recht op het basisinkomen blijft immers behouden 
wanneer men gaat werken. De sterke daling van de 
replacement ratio heeft tot gevolg dat werklozen 
harder op zoek gaan naar een baan en tevens eerder 
bereid zijn een (laagbetaalde) baan te accepteren. 
Bovendien verzwakt het de onderhandelingspositie 
van vakbonden in loononderhandelingen. Dit alles 
werkt loonmatiging in de hand en verlaagt bovendien 
de kosten voor werkgevers om geschikte werknemers 
te vinden. Omdat in de initiële situatie m.n. 
laagopgeleiden een hoge replacement ratio hebben, 
zal de introductie van een basisinkomen vooral de 
zoek- en acceptatiebereidheid van deze groep 
vergroten en een forse daling van hun loon tot gevolg 
hebben. In de eerste variant neemt de 
werkgelegenheid van deze groep daarom toe met 
65000 arbeidsjaren. De werkgelegenheid van 
hoogopgeleiden verslechtert daarentegen omdat voor 
hen de replacement ratio in de initiële situatie al 
nauwelijks een belemmering vormt voor het zoeken 
naar een baan. Derhalve overheerst voor deze groep 
het negatieve arbeidsaanbodeffect, waardoor hun 
lonen toenemen en er substitutie van hoogopgeleide 
door laagopgeleide arbeid plaatsvindt.

Het uniforme inkomstenbelastingtarief dat nodig is 
om het nieuwe stelsel te financieren bedraagt in de 
eerste variant 53%-punten. De
herverzekeringspremies zijn in dit tarief inbegrepen. 
Gemiddeld betekent dit een stijging van de marginale 
belasting- en premiedruk met bijna 3%-punten. De 
gemiddelde belasting- en premiedruk daalt echter met 
7.5%-punt, wat wordt mogelijk gemaakt door het 
substantieel afnemen van de collectieve uitgaven. 
Naast de lagere inkomensoverdrachten, daalt namelijk 
ook het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit laatste 
komt tot uiting in de daling van de inactiviteitsratio, 
welke is gedefinieerd als de verhouding tussen 
uitkeringsgerechtigden en werkenden.
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Uit Tabel 2 blijkt dat terwijl kostwinners en 
alleenstaanden die werken er netto op vooruit gaan, 
dit niet geldt voor kostwinners en alleenstaanden die 
werkloos zijn. Vooral WW’ers gaan er flink in 
inkomen op achter uit. Het netto inkomen van 
alleenstaanden in de WAO daalt ook, maar minder 
dan dat van alleenstaanden zonder werk. Dit is toe te 
schrijven aan het feit dat uitkeringsverliezen in de 
WAO voor 75% worden herverzekerd, terwijl dit in 
de WW slechts voor 10% gebeurt. Kostwinners in de 
WAO zien hun netto inkomen zelfs licht stijgen 
omdat hun uitkeringsverlies wordt gecompenseerd 
door het basisinkomen van hun partners.
Hoewel de particuliere consumptie stijgt, als gevolg 
van de koopkrachtsverbetering die op macro-niveau 
optreedt, gaat dit gepaard met een aanzienlijke 
produktiedaling. De achterliggende reden hiervan is 
dat door de substitutie van hooggeschoolde door 
laaggeschoolde arbeid de gemiddelde 
arbeidsproduktiviteit daalt. De hogere afzetprijzen die 
dit tot gevolg heeft, verslechteren de internationale 
concurrentiepositie en doen de exporten afnemen. 
Aan de andere kant doet de ruilvoetverbetering, 
samen met de daling van de gemiddelde druk, de 
koopkracht en dus de particuliere consumptie 
toenemen.
Uit de tweede kolom van Tabel 1 en 2 blijkt dat de 
economische effecten gunstiger uitvallen wanneer het 
herverzekeringspercentage in de WAO niet 75% maar 
50% bedraagt. De inkomensverliezen voor WAO'ers 
zijn dan groter, de instroom in de WAO en dus de 
arbeidsaanboddaling kleiner en de loonmatiging 
groter. In dat geval is het negatieve effect op de 
werkgelegenheid te verwaarlozen. Een 
overeenkomstige verbetering van de produktie treedt 
echter niet op vanwege de voomoemde 
arbeidsproduktiviteitsdaling.

Conclusies

Samenvattend kan gesteld worden dat het vervangen 
van het overgrote deel van het huidige sociaal 
zekerheidsstelsel door een basisinkomen van 50% van 
het netto minimumloon geen eenduidige economische 
effecten oplevert. Enerzijds zal het ruimte creëren 
voor een forse reductie in de werkloosheid 
(_3.6%-punten) omdat het de bereidheid van 
werklozen tot het accepteren van banen vergroot. Dit 
zet vooral de lonen van laagopgeleiden fors onder 
druk en resulteert onder de huidige 
herverzekeringspraktijk in een verbetering van de 
werkgelegenheid van deze groep met 65000 
arbeidsjaren. Naast dit positieve kwantitatieve effect 
kan deze drastische institutionele hervorming tot 
verbeteringen in kwalitatieve zin leiden, zoals een

doorzichtiger en minder fraudegevoelig sociaal 
zekerheidstelsel.
Anderzijds daalt door de invoering van een 
basisinkomen in deze vorm het arbeidsaanbod 
substantieel. Bij het huidige
herverzekeringspercentage van 75 zullen zich 475000 
mensen minder op de arbeidsmarkt aanbieden. Omdat 
deze daling de vermindering van de werkloosheid 
overtreft, neemt de werkgelegenheid op macroniveau 
af, en wel met 131000 arbeidsjaren. Daarbij wordt de 
produktie extra negatief beïnvloed door de daling van 
de gemiddelde arbeidsproduktiviteit als gevolg van de 
instroom van relatief improduktieve arbeidskrachten 
in het produktieproces. Vanwege de macro 
koopkrachtsverbetering kan de particuliere 
consumptie echter toch toenemen. De negatieve 
effecten op arbeidsaanbod en economische groei 
nemen af wanneer uitkeringsverliezen voor een 
kleiner gedeelte worden herverzekerd.
De simulatieresultaten lijken aanleiding te geven tot 
de conclusie dat het basisinkomen in deze vorm de 
principes vrijheid, gelijkheid en broederschap slechts 
gedeeltelijk waarborgt. Zo wordt de (materiële) 
keuzevrijheid van bepaalde individuen beperkt door 
de enorme inkomensterugval. Werkloze 
alleenstaanden bijvoorbeeld _wiens inkomensverlies 
niet gecompenseerd wordt door het basisinkomen van 
een partner_ kunnen veroordeeld worden tot het 
zwarte circuit of tot het inroepen van hulp van familie 
of kennissen. Op die manier is de ontwikkeling van de 
welvaartsstaat weer terug bij af. Bovendien is het 
waarschijnlijk dat ook het hoge marginale 
inkomstenbelastingtarief het verrichten van zwart 
werk in de hand werkt, zodat meer controle nodig is 
in de belastingsfeer. Op die manier wordt het 
controle-apparaat verschoven van de sociale dienst 
naar de belastingdienst. Ook aan het
gelijkheidsprincipe doet het basisinkomen in deze 
vorm onrecht: de inkomensverdeling van kostwinners 
en alleenstaanden wordt er immers schever door. 
Tenslotte valt ook te betwijfelen of er na het verhogen 
van de inkomstenbelastingschijven naar 53 procent 
nog veel hartelijk solidariteitsgevoel over is bij het 
betaald werk verrichtende gedeelte van de 
beroepsbevolking. Aangetekend zij dat bovenstaande 
beoordeling een afgeleide is van de gehanteerde 
veronderstellingen.

N.E.M. de Jager is werkzaam op de Afdeling Lange 
Termijn van het Centraal Planbureau. Dit artikel is 
gebaseerd op het recentelijk verschenen CPB 
Onderzoeksmemorandum "A negative income tax in 
a mini welfare state: A simulation with MIMIC" met 
als mede-auteurs JJ. Graafland en G.M.M. Gelauff. 
Met dank aan André Nibbelink voor hulp bij het 
draaien van de varianten. •
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Belasting: Omzetheffing in plaats van
inkomstenbelasting

Evert Voogd

Wie is er toch op het idee gekomen dat de sociale 
zekerheid onbetaalbaar zou worden? En waarom 
gelooft iedereen dat? Laten we eens kijken naar het 
bruto nationaal produkt (het BNP, of kortweg het 
nationaal inkomen), het getal dat aangeeft hoeveel we 
met z'n allen produceren en dus kunnen consumeren. 
In 1982 was dat BNP 368 miljard gulden en op 1 jan. 
1983 telde Nederland 14,3 miljoen inwoners. Het 
BNP per hoofd, per inwoner, was dus ruim 
ƒ 25.000,-. In 1993 was het BNP ruim 500 miljard 
gulden en op 1 jan. 1994 telde Nederland meer dan 
15,2 miljoen inwoners. Per hoofd was dus bijna 
ƒ33.000,- beschikbaar, een duidelijke stijging ten 
opzichte van 1983. Hoezo dan onbetaalbaar? 
Waarom zou niet iedereen gewoon een fatsoenlijke 
uitkering kunnen krijgen of houden?

De dwaasheid begint eigenlijk al bij het idee dat de 
sociale zekerheid iets "kost". Aan de ene kant int de 
staat premies en belastingen en aan de andere kant 
keert de staat die weer uit. Wat we met z'n allen aan 
premies opbrengen, krijgen we als uitkering weer 
terug. Dat brengt de Nederlandse economie niets op, 
maar het kost ook niets.
Is het dan misschien zo dat "wij" (harde werkers) de 
premies moeten opbrengen, terwijl "zij" (uitvreters) 
daarvan profiteren? Nee, we betalen premies omdat 
wij zelf werkloos, arbeidsongeschikt of ziek kunnen 
worden.

De bijstand en de AOW zijn de belangrijkste 
uitkeringen op minimumniveau. Laten we ons even 
beperken tot de AOW. Stel dat er geen AOW was, 
dan zouden een heleboel oudere mensen afhankelijk 
zijn van hun kinderen. Deze toestand bestond in 
Nederland tot in de jaren vijftig en wie kent niet de 
schrijnende verhalen uit die tijd. Nog altijd is het zo, 
dat wie afhankelijk is van zijn familie, een grote kans 
loopt door die familie mishandeld te worden. (Zie 
bijv. Het Parool, 1 okt. 1994.) Tegenwoordig 
papegaaien journalisten elkaar voortdurend na dat de 
verzorgingsstaat mensen afhankelijk heeft gemaakt, 
maar je kunt duizend maal beter afhankelijk zijn van 
de staat dan van je familie of je buren. Kijk om je 
heen en neem met je eigen ogen waar: de 
verzorgingsstaat heeft ons geen afhankelijkheid, maar 
juist veel vrijheid gebracht.

Laat je dus vooral niet in de luren leggen door de 
soms liberaal klinkende bezuinigingspropaganda; in 
feite is de aanval op de sociale zekerheid een aanval 
op de vrijheid.

Of je oma nu in huis neemt of dat je AOW voor haar 
betaalt, in beide gevallen kost dat geld. "Ja, maar die 
AOW is veel duurder." Natuurlijk is die AOW 
duurder, maar dat komt doordat de AOW ervoor 
zorgt, dat iedere oudere gegarandeerd een bepaald 
minimum krijgt. De AOW en de bijstand leggen een 
vloer in het levenspeil waar niemand doorheen kan 
zakken. Als iedereen fatsoenlijk was, zou je daar geen 
verzorgingsstaat voor nodig hebben, en dan zouden 
de kosten in beide gevallen gelijk zijn. Goed 
beschouwd is het zelfs schandelijk om hier over 
"kosten" te gaan praten. Wat de AOW doet is de zorg 
voor ouderen collectiviseren, dat wil zeggen aan 
individuele gezinnen de macht ontnemen om op hun 
eigen oma of opa te bezuinigen. Een kwestie van 
beschaving. Een soortgelijk verhaal kun je voor de 
bijstand of voor de studiebeurzen houden. (Zie noot.)

Het is natuurlijk niet alleen een kwestie van fatsoen. 
Mensen die zelf op een minimum-inkomen zitten, 
kunnen daarvan geen in- of uitwonende opa of oma 
onderhouden. Om dat op te vangen, betalen de rijkere 
mensen wat meer premie. De AOW en de bijstand 
hebben dus een nivellerende werking, maar voor de 
samenleving als geheel maakt dit niets uit. Betaalde 
premies komen terug als ontvangen uitkeringen. 
Hoezo onbetaalbaar?

Maar hoe komt het dan, dat het net lijkt alsof de 
sociale zekerheid onbetaalbaar wordt? Op het eerste 
gezicht doordat de overheid met tekorten zit; het 
zogenoemde financieringstekort. Goed, maar als het 
BNP blijft stijgen, waarom heft de overheid dan niet 
gewoon hogere belastingen en premies? Het officiële 
antwoord luidt: omdat we geen "lastenverhoging" 
willen. Dat is het dogma van onze tijd. Alles mag, 
ieder voorstel is goed, op voorwaarde dat de 
belastingen niet stijgen. In de praktijk krijgt dus geen 
enkel voorstel een kans en groeien alle problemen ons 
boven het hoofd. Dit vindt plaats tegen een 
achtergrond van stijgende werkloosheid. Laten we 
daar eens dieper op ingaan.
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Een eeuw geleden werkte men nog bijna tachtig uur 
per week, nu (gemiddeld) niet eens meer veertig uur. 
Met steeds minder mensen kon steeds meer worden 
geproduceerd, doordat machines en automaten, dat 
wil zeggen kapitaal en energie, de produktie 
overnamen. De afname van het benodigde aantal 
arbeidsuren werd een tijdlang opgevangen doordat 
vanaf ongeveer 1870 hele categorieën van de 
bevolking de arbeidsmarkt hebben verlaten: kinderen, 
ouderen, vrouwen. Pas toen de machines ook het 
werk van mannen gingen ovememen, werd dat 
werkloosheid genoemd.

Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, 
"Sociale en Economische Verkenningen 1994”, brengt 
de ontwikkeling sinds 1950 prachtig in beeld. In 1950 
werkte iemand met een volledige werkweek bijna 
2400 uur per jaar, in 1994 minder dan 1800 uur. 
Door het grote aantal deeltijdbanen kost de 
gemiddelde werkweek nu minder dan 1500 uur per 
jaar (de werklozen nog niet eens meegerekend). De 
bevolking is sinds 1950 meer dan verdubbeld, maar 
het aantal gewerkte uren is maar met 5% toegenomen. 
Dat er toch 53% meer banen zijn, komt voor 
tweederde door de arbeidstijdverkorting en voor 
een-derde door de toeneming van deeltijdwerk. 
Eigenlijk moet je die 5% niet afzetten tegen de 
bevolkingsgroei, maar tegen het BNP, dat sinds 1950 
wel vervijfvoudigd is. Vijf maal zoveel welvaart, met 
maar 5% meer gewerkte uren.

Het is dus zonder meer een feit, dat de opvolgende 
industrile revoluties, waarvan de automatisering tot 
nu toe de laatste is, tot een geringer belang van de 
factor arbeid hebben geleid. De produktiviteit wordt 
steeds hoger, dus er is steeds minder arbeid per 
eenheid produkt nodig. Die trend gaat nog steeds 
door.
Op korte termijn wordt dat wel eens aan het oog 
onttrokken door conjunctuurschommelingen (het gaat

wat beter of slechter met de economie), en ook door 
structurele schommelingen (nieuwe technologieën 
zorgen zo nu en dan ook voor golven van 
werkgelegenheid; denk maar aan de 
computerindustrie), maar op lange termijn zijn de 
feiten onverbiddelijk. 8 Ook het milieu gaat hier een 
woordje meespreken. Als er steeds minder arbeid per 
eenheid produkt nodig is, kun je de hoeveelheid 
benodigde arbeid alleen gelijk houden door het aantal 
eenheden produkt te laten toenemen. Vroeg of laat 
stelt het milieu daar grenzen aan.

Het bedrijfsleven stoot dus geleidelijk aan steeds meer 
arbeid uit zonder dat de produktie daardoor daalt.
Dat laatste is essentieel. Ook als bedrijven failliet 
gaan daalt de produktie niet, want die wordt dan 
overgenomen door de concurrenten. Landelijk gezien 
geldt dat dus ook: de toenemende werkloosheid heeft 
geen enkele invloed op de groei van het BNP. 
Opnieuw dus: waar zit dan die zogenaamde 
onbetaalbaarheid?

Op die vraag kunnen we nu antwoord geven. Het 
bedrijfsleven stoot wel arbeidskrachten af, maar 
schuift het bijbehorende geld niet mee. Het 
bedrijfsleven zegt tegen de staat: "Hier, onderhouden 
jullie ze maar." De staat zegt dan niet: "Hoho, jullie 
produktie daalt niet, dus kom op met dat geld", nee, 
de staat begint te mekkeren over "onbetaalbaar" en 
"bezuinigen".
Maar als aan de ene kant, in de collectieve sector, de 
spoeling dun wordt, terwijl het totale BNP niet 
minder wordt, moet aan de andere kant, bij het 
bedrijfsleven, de spoeling steeds dikker worden.

Dus onder het mom "geen lastenverhoging" krijgen 
sommigen elk jaar een lastenverlichting.9 Maar 
daarvan zegt de staat niet dat het onbetaalbaar wordt. 
De staat gedraagt zich als iemand die al zijn geld van 
zijn portemonnee naar zijn portefeuille oveihevelt en

8 Veel landen proberen een deel van de werkloosheid te "exporteren". Ze proberen hun
"concurrentiepositie" te verstevigen en te "bezuinigen op de arbeidskosten". Aangezien iedereen dat doet, betekent 
dat op wereldschaal een enorme vraaguilval. In de eerste plaats in de derde wereld, maar ook steeds meer rijke 
landen. De ILO schat de totale werkloosheid in de wereld op 850 miljoen mensen. Die werkloosheid treft natuurlijk 
vooral de landen m et de slechtste "concurrentiepositie". Dat zien die landen dus, hun werkgevers voorop, als een 
argument om nog meer te bezuinigen. De meeste landen kunnen afzonderlijk weinig doen aan die 
wereldomspannende vraaguitval, aangezien de effecten van een ander beleid weglekken naar het buitenland. Maar 
de handen ineenslaan om wereldwijd een fatsoenlijk stelsel van sociale zekerheid en behoorlijke 
arbeidsomstandigheden op te zetten kunnen ze óók al niet, want dan beginnen ze te mekkeren over "souvereiniteif. 
De internationale kapitaalstromen hebben ze vrijgegeven, zodat geen land meer een eigen economisch beleid kan 
voeren. Niemand die het erg vond, maar het opzetten van een tegenwicht, of het verzachten van de gevolgen, in de  
vorm van sociale zekerheid, dat tast ineens de souvereiniteit aan. Zo blijven de staten dus elkaar, en daardoor zichzelf, 
in de vernieling helpen.

9 Ter illustratie een korte beschouwing over de studiebeurzen. Oorspronkelijk betalen ouders voor hun
eigen kinderen, met als gevolg dat sommigen niet kunnen of willen betalen. Dat regelen we collectief met een stelsel 
van studiebeurzen: ouders wordt de macht ontnomen om op hun kinderen te bezuinigen. (Hetzelfde verhaal als bij de  
AOW, zie boven.) Ter financiering heffen we belastingen en nu betalen alle ouders dus samen voor alle kinderen.
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dan tegen zijn huisbaas roept, wijzend op zijn lege 
portemonnee, dat hij zijn huur niet meer kan betalen.

Dan krijgen we dus weer te horen dat er bezuinigd 
moet worden. Dan wordt de kaasschaaf weer eens 
gehanteerd (overal een plakje af), maar terwijl dit 
wordt begeleid en goedgepraat door kreten over een 
"terugtredende overheid", wordt de greep van 
diezelfde overheid op de samenleving steeds groter. 
De grote fout van de verzorgingsstaat is, dat de 
overheid zich niet heeft beperkt tot het beschermen 
van de zwakkeren, maar steeds hele sectoren op een 
bureaucratische wijze is gaan beheersen (bijv. 
woningbouw) of wil gaan beheersen (bijv. 
gezondheidszorg: plan-Simons) en daar gaat zij al 
bezuinigend gewoon mee door. Zo krijgen we dus 
geen kleine, efficiënte overheid, maar een overheid die 
een veel te groot takenpakket met te weinig geld wil 
uitvoeren, met als gevolg verwaarlozing van de 
infrastructuur, verloedering van het onderwijs, 
uitholling van de pensioenen enzovoort.

Daar zou eens een fatsoenlijk liberaal beleid 
tegenover gesteld moeten worden, maar dat kan alleen 
op een humane wijze als er niet getornd wordt aan 
minimum-voorzieningen. We moeten niet het kind met 
het badwater weggooien, dus: handen af van AOW en 
bijstand, en verhoging van de basisbeurs. Nog beter 
zou het zijn om al deze minimum-uitkeringen te laten 
opgaan in een individueel basisinkomen van ƒ 900,- 
per maand (prijzen 1994).10

Het bedrijfsleven dumpt zijn overtollige mensen in de 
collectieve sector, zonder er het bijbehorende geld bij 
te leveren. Dat zit ingebakken in ons belastingstelsel. 
Door personeel te ontslaan, of te lozen in de WAO, 
besparen bedrijven namelijk niet alleen op loon, maar 
ook op belasting (en premies). Dat komt weer doordat 
de belastingen en premies,die ze moeten afdragen, 
worden berekend over de lonen.

En hier hebben we dan de kernfout van het systeem 
te pakken: Belastingen en premies worden geheven 
over de factor arbeid. Daardoor wordt arbeid extra 
duur voor het bedrijfsleven, waardoor de uitstoot van

T -Ë _ -:r __________________________________________________

arbeid nog harder gaat. Waar we naartoe moeten is 
een systeem waarbij belasting wordt geheven over 
kapitaal (en energie). Kortweg: de machines en 
computers nemen de arbeid over, laat ze dan ook 
de belastingen en premies betalen.

Voor de individuele werknemer/belastingbetaler heeft 
dat grote voordelen. Hij (m/v) heeft dan namelijk niet 
meer te maken met een fictief brutoloon, waarop 
allerlei onbegrijpelijke berekeningen worden 
losgelaten, maar alleen nog met een nettoloon. Dat 
komt in zijn CAO, düt verdient hij en dat krijgt hij 
ook op zijn giro. Dus geen ressentiment meer van 
"kijk eens hoeveel er afgaat". Dat nettoloon is niet 
hoger dan het nu is, maar hij heeft geen gezeur meer 
van de belastingen aan zijn hoofd, want zoiets als 
loonbelasting en inkomstenbelasting bestaat niet 
meer.

De invoering van een nieuw belastingstelsel kan 
budgettair neutraal geschieden, dus het bedrijfsleven 
draagt in het jaar van invoering (gemiddeld) hetzelfde 
bedrag aan belastingen en premies af als het anders 
zou hebben gedaan, maar op een andere grondslag. 
De bedragen worden niet langer berekend over de 
arbeidslonen, maar over de omzet. Bedrijven die 
automatiseren om te bezuinigen op hun loonkosten, 
moeten op die manier toch hun rechtmatig deel blijven 
meebetalen aan de staat en de sociale zekerheid. Dus 
nadat het nieuwe stelsel is ingevoerd blijft het 
bedrijfsleven wel méér betalen dan het anders zou 
hebben gedaan. Dan kan niemand ons meer 
wijsmaken dat de sociale zekerheid onbetaalbaar zou 
worden.

Boekhoudkundig, op papier, verandert er veel, want 
lonen worden in dit stelsel eigenlijk een soort 
winstuitkeringen, of voorschotten daarop.

Dit zou een praktisch vervolg kunnen krijgen, als we 
ophouden de lonen landelijk te regelen en als er 
loonconcurrentie tussen bedrijven zou komen. Je zou 
je kunnen voorstellen, dat bij de 
loon-onderhandelingen de lonen relatief laag worden

Gemiddeld maakt dit niets uit. Maar wat gebeurt er als de staat die belasting niet heft? Dan hoeven de ouders dus niet 
meer te betalen; zij krijgen met andere woorden een lastenverlichting. Daartegenover steekt de staat zich in de  
schulden. Wel, dit is precies w ater gebeurt bij de sociale zekerheid als geheel.

10 Zie mijn artikel "Het Basisinkomen". Bij mij te verkrijgen door ƒ 10,- over te maken op postgiro 5051910
t.n.v. E. Voogd, Amsterdam, onder vermelding van "Basisinkomen".

ƒ 900,- per m aand is erg weinig, maar in verband m et de individualisering van het stelsel (1wee personen 
krijgen, ook als zij samenwonen, twee keer zoveel als één persoon) kan het niet of nauwelijks hoger. Daar staat 
tegenover, dat iedereen alles wat hij daarnaast verdient, bijv. met kamerverhuur, zelf m ag houden. Voor 
alleenstaanden die echt alleen maar van die ƒ 900,- per m aand moeten leven, kan een verhoging van de  
individuele huursubsidie uitkomst bieden.
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vastgesteld, afhankelijk van de verwachte of gewenste 
afzet-ontwikkeling, en dat er later, mocht de omzet 
meevallen, een extra winstuitkering bovenop komt. 
Op die manier hoeft de concurrentiepositie niet onder 
het nieuwe stelsel te lijden, want zowel de belastingen 
als (deels) de lonen worden afhankelijk van de omzet 
die al is gemaakt, terwijl de bestaande belastingen, 
verpakt als zij zijn in bruto-lonen, moeten worden 
opgebracht ongeacht de nog te behalen winst. Een 
bijkomend voordeel hiervan is, dat bedrijven minder 
gemakkelijk kunnen frauderen. Als zij namelijk, door 
allerlei constructies, hun winst boekhoudkundig 
drukken om daarmee belastingen te ontgaan, dan 
dalen ook de lonen, die immers eveneens aan de 
winsten gekoppeld zijn, en dan lopen de werknemers 
naar de concurrent. Aangezien de efficiëntste 
bedrijven de laagste prijzen kunnen rekenen èn de 
hoogste lonen kunnen uitbetalen, staat er, net als nu, 
een enorme premie op efficiëntie, alleen worden de 
lasten daarvan niet, zoals nu, eenzijdig afgewenteld 
op de uitkeringsgerechtigden.

Een niet te versmaden voordeel voor het bedrijfsleven 
is, dat er kan worden bezuinigd op de 
loonadministratie. Op het ogenblik is het zo dat de 
staat allerlei ingewikkelde belasting- en premiewetten 
uitvaardigt, of laat bestaan, en de apparaatskosten, de 
inningskosten, afwentelt op het bedrijfsleven. Je 
vraagt je af waarom het bedrijfsleven dat pikt.

Het grote voordeel voor de samenleving als geheel is, 
dat we af zijn van allerlei absurde discussies in 
verband met die zogenaamde onbetaalbaarheid. Neem 
bijvoorbeeld de AOW en al die bezorgde geluiden 
over de vergrijzing van de samenleving. De meest 
waanzinnige ideeën worden in dit verband geopperd, 
zoals meer buitenlanders toelaten "om onze AOW te 
verdienen", of het geboortecijfer weer opkrikken. Op 
Bangla Desh na (en stadsstaten als Hongkong en 
Singapore) is Nederland toch al het dichtstbevolkte 
land ter wereld. We hebben gezien dat er wel steeds 
meer werklozen en deeltijdwerkers komen, maar dat 
het BNP lustig blijft stijgen.

Het maakt daarbij geen enkel verschil of die 
werklozen oud worden en dan AOW krijgen in plaats 
van WW of bijstand, op voorwaarde dat het 
bedrijfsleven fatsoenlijk blijft meebetalen en zich niet 
door middel van automatisering aan zijn 
verantwoordelijkheid kan onttrekken.

Een voorbeeld van een belasting die niet op arbeid 
drukt, is de ecotax, een belasting die wordt geheven 
naar rato van de milieuschade die een bedrijf 
aanricht. De bedoeling daarvan is uiteraard, bedrijven 
aan te sporen milieuvriendelijker te produceren. Over 
de precieze vormgeving van een omzetheffing is 
hierboven nog niet gesproken, maar een ecotax zou 
daar zeer wel deel van kunnen uitmaken. Het is echter 
niet aan te raden om er uitsluitend een ecotax van te 
maken, want als die ecotax succes heeft en bedrijven 
dus inderdaad milieuvriendelijker gaan produceren, 
zit de staat zonder inkomsten.

Gegeven de beperkte ruimte is het voorstel om arbeid 
als belastinggrondslag te vervangen door 
kapitaal/omzet slechts zeer schematisch behandeld. 
Veel is niet ter sprake gekomen. 11 Er is bijvoorbeeld 
alleen over werknemers gesproken, maar tot het 
voorstel behoort ook dat zelfstandigen geen belasting 
meer hoeven betalen.
Evenmin is gesproken over de premies voor WW, 
WAO, Ziektewet en pensioen. Moeten we die 
individualiseren, collectiviseren, of privatiseren?
Maar het feit dat dit alles hier niet uitgewerkt kon 
worden, maakt een belastinghervorming niet minder 
de moeite waard.

Evert Voogd is politicoloog en lid van de Groenen •

" Voor een uitgewerkte versie, zie mijn nota "Belastinghervorming is afschaffing". Bij mij te verkrijgen door
ƒ 10,- over te maken op postgiro 5051910 t.n.v. E. Voogd, Amsterdam, onder vermelding van “belastingnota".
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MKB-beleid nog onvoldoende
concreet

Binnenlandse bedrijvigheid moet worden
gestimuleerd

J. ten Hoppen

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van 
onze economie. Deze uitspraak vinden we terug in de 
regeringsverklaring van het enkele maanden geleden 
aangetreden kabinet. Deze erkenning spreekt aan, 
evenals de beleidsvoornemens om meer ruimte voor 
nieuwe initiatieven te bieden en minder regels op te 
stellen die de ontwikkeling van bedrijvigheid en 
ontplooiing van burgers belemmeren en het mkb 
belasten met administratieve rompslomp.
Kortom een kabinetsbeleid dat mkb vriendelijk is en 
daadwerkelijk voorwaardenschept om ondernemers 
ruimte te bieden om te ondernemen. Helaas echter is 
de aftrap van de Minister voor Economische Zaken 
minder rooskleurig dan de aan het papier 
toevertrouwde woorden. Zijn bezuinigingspakket is 
voor het mkb teleurstellend. Het lijkt er op dat louter 
kwantitatieve doelstellingen als richtsnoer hebben 
gediend bij het opmaken van de bezuinigingsbalans. 
Een totaalvisie op het waarom, hoe en wat ontbreekt. 
MKB-Nederland - de organisatie waarin het 
Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond 
(NCOV) en het Koninklijk Nederlands
Ondememersverbond (KNOV) zullen opgaan - wijst 
sanering van de subsidiestromen niet van de hand, 
maar dan moet dit wel gebeuren vanuit een 
consistente beleidsvisie .gericht op het stimuleren van 
groei en het snijden in inefficiency.

Ten aanzien van regelingen voor speur- en 
ontwikkelingswerk heeft Minister Wijers dit principe 
terecht gehuldigd. Hoewel ik vind dat de overheid 
eerder meer dan minder geld zou moeten uittrekken 
voor technologische ontwikkelingen, zet ik met de 
minister vraagtekens bij de doelmatigheid van het 
huidige instrumentarium. Een ander aspect is het 
schrappen van het cursorisch onderwijs uit de 
begroting. Dit is een miskenning van het belang van 
dit type onderwijs voor kwaliteitsverbetering van het 
ondernemerschap, alsmede de
medeverantwoordelijkheid van de overheid dit te 
waarborgen.
Hetzelfde geldt voor de drastische beperking van de 
middelen die voor adviesdoeleinden worden ingezet.

Het is onverstandig te bezuinigen op regionale 
budgetten, omdat de regio's nog steeds stimulansen 
nodig hebben.

Hoofddoelstelling
Kijkend naar de kabinetsplannen in bredere zin, dan 
dient een veel intensievere stimulans van de 
binnenlandse bedrijvigheid centraal te staan. Het 
kabinet zal de lasten voor burgers en bedrijven verder 
moeten verlichten als het financieringstekort in de 
kabinetsperiode beneden het door de Europese 
Monetaire Unie (EMU) gewenste niveau van 3 
procent van het Bruto Binnenlands Produkt uitkomt. 
Dit is nodig om de
ver bij de exportgerichte bedrijvigheid achterblijvende 
binnenlandse bedrijven te stimuleren. Alleen door de 
bestedingen verder te bevorderen en de (loon-)kosten 
van de bedrijven drastisch te verlagen, zal het kabinet 
er in slagen z'n hoofddoelstelling - het creëren van 
meer banen - te realiseren. Toekomstige meevallers 
zullen dan ook primair voor dit doel moeten worden 
aangewend.
De buitenlandse en binnenlandse bedrijvigheid moeten 
meer in eikaars pas lopen. Waar de 
arbeidsinkomensquote voor op export gerichte 
bedrijven met 3,5 procentpunt terugloopt, daalt dit 
kengetal bij op de binnenlandse markt gerichte 
bedrijven slechts met 0,25 procentpunt. Dit is 
verhoudingsgewijs slecht voor de rendementspositie 
van deze categorie bedrijven. Omdat het midden- en 
kleinbedrijf verondersteld wordt de meeste nieuwe 
banen te scheppen en het mkb 85 procent van zijn 
produkten in Nederland afzet, is een extra 
lastenverlichtingsimpuls geboden.
Het voornemen van het ministerie van Financiën 
haast te maken met het verlagen van het hoge 
btw-tarief op arbeidsintensieve diensten is een stapje 
in de goede richting. Ook het hard inzetten op 
vermindering van administratieve lasten geeft het mkb 
meer lucht.
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Dit geldt eveneens voor de verlaging van de 
vermogensbelasting, die terecht buiten de toegezegde 
f. 500 miljoen voor het mkb wordt gehouden.

Onvoldoende
Al deze maatregelen bieden evenwel onvoldoende 
soelaas voor een krachtig herstel van grote delen van 
het mkb. Ter stimulering van de economie zou het 
kabinet, naast het in ere herstellen van de 
inflatiecorrectie en een verlaging van de loonkosten 
via Ziekenfondswet en Overhevelingstoeslag, meer 
middelen hiervoor moeten inzetten. Het idee om de 
rente-aftrek voor consumptief krediet af te schaffen, 
dient onverwijld van tafel te verdwijnen, teneinde de 
binnenlandse bestedingen niet nodeloos aan te tasten. 
Verder zou het kabinet er verstandig aan doen de 
toegezegde ƒ. 500 miljoen lastenverlichting reeds in 
1995 ter beschikking te stellen. Meevallers als gevolg 
van het hoge groeitempo van de economie zouden 
vooreerst de binnenlandse bedrijvigheid moeten 
aanwakkeren.
Als behartiger van de belangen van ondernemers in 
het mkb blijf ik grote bezwaren houden tegen het 
vasthouden aan eenzijdige invoering van 
kleinverbruikersheffmgen voor milieudoeleinden. Op 
deze wijze wordt het concurrentievermogen van kleine 
en middelgrote bedrijven onverantwoord aangetast.

Ziektewet
MKB Nederland juicht de nieuwe - realistische - 
koers van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid toe. Het afschaffen van de 
bonus/malusregeling in de WAO en het handhaven - 
zij het in gemoduleerde vorm - van de preventieve 
ontslagtoets, getuigen van begrip en respect voor het 
mkb en maken daardoor de weg vrij voor extra 
werkgelegenheidsinspanningen.
De bewindslieden van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn van mening dat de Ziektewet 
geheel kan worden geprivatiseerd. De regeling die nu 
geldt voor de eerste twee (minder dan 15 werknemers 
in dienst) of zes (meer dan 15 werknemers in 
dienst) weken van het ziekteverzuim, waarbij de 
werkgever tenminste 70 procent van het loon moet 
doorbetalen, kan voor de gehele ziektewetperiode 
gaan gelden. De individuele werkgever kan besluiten 
het ziekterisico van diens werknemers zelf te dragen, 
in handen te geven van de bedrijfsvereniging of van 
een particuliere verzekeraar. Er dient echter 
nadrukkelijk in het oog gehouden te worden dat er 
voor kleinere ondernemingen voldoende draagkracht 
moet zijn om het ziekterisico te kunnen verzekeren.

---------------------X-ETf
Wat de WAO betreft, zullen werkgevers in de 
toekomst zelf kunnen kiezen hoe zij het 
arbeidsongeschiktheidsrisico verzekeren. Ook de 
WAO wil het kabinet derhalve privatiseren. 
Werkgevers hebben dan de mogelijkheid het risico 
zelf te dragen, het in handen te laten van de 
bedrijfsvereniging of het onder te brengen bij een 
particuliere verzekeraar. Het kabinet wil daarmee 
machtweiking invoeren en de premies differentiëren. 
Het kabinet lijkt nu eerst de WAO te willen 
privatiseren en dan pas de bonus/malus-regeling in te 
trekken.
Het afschaffen van de bonus/malus mag achter niet 
afhankelijk worden gesteld van de inrichting van de 
nieuwe WAO/AAW. Daarenboven dient de regeling 
met onmiddellijke ingang te worden bevroren.
Voor het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is een belangrijke taak weggelegd 
om zeer kritisch te kijken naar Europese regelgeving. 
Ten aanzien van bijvoorbeeld Arbowetgeving dreigt 
Nederland links en rechts door een stortvloed aan 
Europese wetgeving te worden ingehaald. Deze 
'waakhondfunctie' zal ook door de overige 
departementen moeten worden vervuld.

Werkgelegenheid
In de komende kabinetsperiode wordt ƒ 1,6 miljard 
uitgetrokken voor het scheppen van 40.000 banen 
voor langdurig werklozen. Hiermee gaat het kabinet 
opnieuw uit van additionele arbeid. Op zich is hier 
m.i. sprake van een sympathieke denkrichting, zeker 
als het gaat om uitbreiding van de werkgelegenheid in 
de zorgsector en in de sfeer van veiligheid en toezicht. 
Maar deze aanpak brengt ook risico's met zich mee. 
Een groeiend oneigenlijk werkgelegenheidscircuit is 
het gevolg. Het kabinet laat onvoldoende argumenten 
meewegen die tegen deze additionele arbeid pleiten. 
Er bestaat namelijk een groot risico dat bestaand 
werk wordt verdrongen, waardoor extra uitgaven in 
de sociale zekerheid zullen ontstaan. De uitstroom 
naar regulier werk is gering, hetgeen opnieuw tot 
frustratie leidt onder langdurig werklozen. Ook is het 
zo dat er op dit moment al een enorme leegloop is bij 
bijvoorbeeld de Jeugdwerkgarantieplaatsen. Als 
‘wondermiddel’ wordt er nu gedacht aan een 
kaderwet op de additionele arbeid. Met deze 
wetgeving is deze categorie werklozen niet gebaat 
noch de werkgelegenheidssituatie in het algemeen. 
Verder dient alle vaart en kracht gezet te worden op 
een nuttig gebruik van het huidige 
arbeidsvoorzieningsinstrumentarium en de 
samenwerking met de sociale zekerheidsinstellingen. 
Met nieuwe instrumenten en uitbreiding van het 
additioneel circuit is niemand gebaat.
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Samenvattend: het kabinet streeft ernaar de
concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven 
te vergroten. Het heeft daar veel plannen voor, maar 
heel concreet is er nog niet zo veel te melden. Er is 
wel een omslag in het denken.
Ging men er in het verleden vanuit zekerheden te 
zoeken in de baan; nu wordt meer gedacht in termen 
van zekerheid op een baan. Dat betekent dat er meer 
scholing en training nodig is om de vaardigheden van 
mensen te vergroten, zodat zij beter in staat zijn het 
werk te verrichten dat in de bedrijven wordt 
gevraagd. Er wordt met de mond (en op papier) 
beleden dat het mkb de trekker is van de Nederlandse 
economie.

Vreemd is het dan echter wel dat over de stimulering 
van technologie, dat in de wereldwijde concurrentie 
als speerpunt wordt beschouwd, niets meer is terug te 
vinden. Ook noemde ik al de kleinverbruikersheffing. 
Eenzijdige invoering raakt het mkb in het hart. Zo 
ontstaat een oneigenlijke concurrentie tussen mkb en 
grootbedrijf en in internationaal verband komen we 
concurrentieel op achterstand.
Hopelijk krijgen de voornemens concrete inhoud, 
zodat de visie alsnog zichtbaar wordt en duidelijkheid 
wordt verkregen waar de versterking van het 
ondernemersklimaat daadwerkelijk uit zal bestaan.

J. ten Hoopen, Vice-voorzitter MKB Nederland, 
Voorzitter NCOV •

Mainport en milieu te verzoenen nu 
Betuwelijn overbodig blijkt

H et optim aliseren van de wir-war aan bestaande water-,weg- en railverblndlngen to t een 
sam enhangend netwerk vanaf de Nederlandse en Belgische Noordzeekust naar een en hetzelfde 
Duitse achterland m aakt een Betuweroute voor de kom ende decennia overbodig. Een bete r benutte 
Rijn (Waal), m eer kustvaart, he t opw aarderen van de bestaande trajecten over Arnhem en de 
Brabantse stedenrij alsook h e t restaureren van de Ijzeren Rijn van Antwerpen vla Weert naar 
M onchen-G /adbach dienen n ie t alleen de m a/nportdoe/ste/ling beter m aar ook d ie  van h e t m ilieu. De 
tegenstelling tussen m ainport en m ilieu is In d it geva l overbrugbaar.

Ir. M arlen Bierman

De Betuweroute is aardig op weg om een planning 
disaster te worden. In 1990 werden de investeringen 
voor deze mega-goederenspoorlijn van Kijfhoek tot 
Zevenaar volgens het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer deel 2 (SVV II) op ruim 2,6 miljard gulden 
geraamd. Daarvan zou dê helft, 1304 miljoen gulden, 
uit rijksmiddelen en de andere helft uit private 
financiering moeten worden bekostigd. In 1993 
verschijnt inzake de Betuweroute PKB deel 3 en blijkt 
de kostenraming te zijn opgelopen tot ruim 6 miljard 
gulden. Ook het financieringsplaatje is drastisch 
gewijzigd. Het private deel groeit nauwelijks mee en 
blijft hangen rond de 1,5 tot 2 miljard. Naast de 
rijksbegroting zullen vooral extra aardgasbaten voor 
het geld moeten zorgen. Tenslotte wordt een 
EG-bijdrage genoemd van 300 miljoen gulden, die 
zou voortvloeien uit het Verdrag van Maastricht.

Eind 1993 vraagt de Tweede Kamer een miljard 
gulden extra aan overlastbeperkende maatregelen, die 
voor 750 miljoen gulden worden gehonoreerd.

De dekking van deze motielawine wordt gevonden 
door het inzetten van de SVV-reserve voor het 
opvangen van risico’s uit hoofde van private 
financiering (f.525 miljoen) en uit de rijksbegroting 
(f.225 miljoen) door vertraging van andere grote 
investeringsprojecten. Daarmee schommelt het voor 
de Betuweroute benodigde bedrag inmiddels rond de 
8 miljard gulden. Inmiddels besloot het paarse kabinet 
tot een half jaar bezinning, waardoor andere 
benaderingen een kans kunnen krijgen. Daar is alle 
aanleiding toe.

Kosten verdrievoudigd
De verdrievoudiging van de raming in drie jaar tijd is 
deels het resultaat van toegenomen zicht op wat er 
concreet moet worden uitgevoerd: er blijkt te 
optimistisch begroot. Deels komt het voort uit het 
toerekenen van meer kosten aan het project: om de 
Betuweroute te laten functioneren kan niet worden 
volstaan met alleen het tracé Waalhaven-Zevenaar, 
maar moet ook een Havenspoorlijn 
(Maasvlakte-Waalhaven) worden aangelegd en dient
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het rangeerterrein Kijfhoek te worden aangepast. De 
Betuweroute zal de Rotterdamse haven met zijn 
achterland verbinden maar ook door bundeling van 
vervoersstromen de "ruggegraat van het 
railgoederenvervoer in Nederland" moeten gaan 
vormen . "Er zal bijna geen goederentrein meer door 
Nederland rijden die niet voor kortere of langere 
afstand gebruik zal maken van de Betuweroute," 
voorspelt het Kabinet in de Nota van Toelichting, 
Eerste Kamer vergaderjaar 1993-1994, 22 589, 
nr,193a op pagina 21.
Dat vereist een rangeerterrein, Container Uitwissel 
Punt (CUP), bij Valburg, een aftakking naar 
Oldenzaal en een aftakking naar Venlo.

Procedure incompleet
Merkwaardigerwijs zijn deze laatste drie onderdelen 
van de Betuweroute buiten de huidige PKB gehouden. 
Er is ook geen Milieueffect rapportage (MER) 
beschikbaar. Zo spoedig mogelijk na besluitvorming 
over het voorliggende deel van de Betuweroute zal de 
rest in procedure komen. Een complete Betuweroute 
zal daardoor weer enkele miljarden duurder worden. 
Het is zeer de vraag of dit nog als behoorlijk bestuur 
mag worden beschouwd. In het half miljoen 
bezwaarschriften dat Gelderse Gedeputeerde de 
Bondt ziet aankomen zal daarnaar ongetwijfeld ook 
worden gevraagd. Dat gaat tijd kosten en extra geld. 
Zelfs al wordt dus tot aanleg besloten, de 
Betuweroute ligt er voorlopig nog niet.
Dat geeft dan adempauze extra om de 
transportproblematiek eens in een ruimer perspectief 
te plaatsen en te bezien of met die 9-12 miljard 
gulden niet meer valt te doen voor mainport en milieu.

Met de hoogste infrastructuurdichtheid ter wereld per 
ha zouden Nederland en België samen tot meer in 
staat moeten zijn dan welk ander land ook. De 
internationale transportsituatie moet dan ook worden 
bezien vanuit een continentale optiek. Daarin zijn 
andere grenzen dan de landsgrenzen bepalend. Voor 
wie het zien wil ligt er infrastructuur genoeg, die met 
enige aanpassing sneller en effectiever èn met minder 
milieuschade is te benutten voor mainportactiviteiten 
dan een nieuw te bouwen Betuweroute.

Van wirwar naar netwerk
Lading en ligging van Rotterdam en Antwerpen 
zullen op korte termijn dwingen tot het samenbrengen 
van deze havens in één strategisch mainportconcept 
gebaseerd op samenwerking in plaats van 
concurrentie. Die lading gaat grotendeels naar 
hetzelfde achterland maar wordt in Rotterdam anders 
afgehandeld dan in Antwerpen. Als deze zo dicht bij

elkaar gelegen havens elkaar zouden aanvullen, dan 
kan de wirwar van bestaande water-,weg- en 
railverbindingen vanaf de kust naar één en hetzelfde 
Duitse achterland worden gezien als één 
transportnetwerk, waaruit door onderlinge 
afstemming meer valt te halen dan uit de optelsom 
van de afzonderlijke trajecten nu. Niet de capaciteit 
aan materiële infrastructuur blijkt dan te kort te 
schieten maar ons vermogen daar efficiënter mee om 
te gaan.

Wat een strategisch debat had moeten zijn over 
Rotterdams' te versterken mainportfunktie is te vroeg 
versmald tot touwtrekken om één tracé. Daarmee zit 
de Betuweroute procedureel een doorbraak naar een 
samenhangende aanpak in de weg. Doordat te weinig 
over de grenzen heen is gekeken van zowel ons land 
als de spoorwereld neemt het gevaar toe dat andere, 
en vooral elkaar onderling versterkende strategische 
mogelijkheden (en de toepassing van nieuwe 
bouwmethoden) buiten het gezichtsveld blijven of in 
een vroeg stadium als ontoereikend worden 
neergesabeld.

Transportstrategie
Toegenomen twijfel zal echter de besluitvormers toch 
via de omweg van een Betuweroute naar het 
agendapunt voeren dat het eerst besproken dient te 
worden: een (duurzame) transportstrategie. Vanuit 
een meer omvattende visie op wat ons als 
distributieland te wachten staat vloeien keuzen voort 
inzake vervoerswijze en tracé, die zich hebben te 
verdragen met het duurzaamheidsbeginsel als 
vastgelegd in het Brundtlandrapport.

Dicht bij huis heeft de Rotterdamse haven al 
concurrentie te duchten van andere transportroutes 
via Engeland, Frankrijk en Duitsland. Elk van deze 
landen probeert zijn positie in het continentale 
transportnetwerk ten koste van de ander te 
verstevigen. Zo zal het Rotterdamse achterland vanaf 
1994 ook via een geavanceerd (Frans) HSLnet 
bediend worden door de Kanaaltunnelregio en 
Engeland. Wie afmeert in Southampton hoeft dan niet 
meer door te varen naar Rotterdam om zijn lading per 
trein in Zuid-Europa te krijgen. Tegelijkertijd wordt 
in Duitsland de HSL van Hamburg naar datzelfde 
Zuid-Duitsland gerealiseerd.

De officiële rechtvaardiging van deze projecten stoelt, 
net als de Betuweroute, op de verwachting dat 
substantieel extra vervoer zal worden aangetrokken 
door concurrentie met het buitenland, dus ook 
Nederland. Zo werd in de vrachtprognose voor de 
Kanaaltunnel door de Channel Tunnel Group (
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Bierman e.a. 1988 p. 18) uitgegaan van een 
transportgroep die in 2003 voor 96 % zal bestaan uit 
transport, dat op andere goederenstromen is veroverd.

Betuweroute te laat
Het is niet realistisch meer om te veronderstellen dat 
er voor een nog aan te leggen Betuweroute daarna 
nog veel vervoer zal overschieten. Daar is het tegen 
die tijd te laat voor. Hier dreigt het gevaar dat men 
zich rijk rekent: de macro-economische voordelen ( 
Knight Wendling, CPB) bemsten op de 
veronderstelling dat de helft van het voor Nederland 
te verwerven extra vervoer door concurrentie met het 
buitenland wordt verkregen en alle vervoerde 
goederen door Nederlandse vervoersbedrijven worden 
vervoerd. Aangezien dat vervoer zich niet meer 
aandient - de buit is al door anderen verdeeld - valt de 
aanleg van de Betuweroute niet meer vanuit te 
verwachten vervoersopbrengsten te rechtvaardigen.

Ook aan milieuoverwegingen zijn geen redenen te 
ontlenen om een verliesgevende Betuweroute te 
realiseren. Aanleg en exploitatie zullen naar 
verwachting ernstige schade veroorzaken aan natuur 
en landschap terwijl in vergelijking tot de verwachte 
totale toename in het goederenwegverkeer ( tot 2011 
plus 260 miljoen ton) een marginale vermindering van 
6 miljoen ton wordt bereikt door overheveling van 
weg naar Betuwerail. De 60 miljoen ton die naar 
verwachting over de Betuweroute wordt 
getransporteerd is als volgt opgebouwd: 50% nieuw 
vervoersaanbod, 40% onttrokken aan de binnenvaart 
en 10% onttrokken aan het wegverkeer. Deze 
overheveling van wegverkeer geeft circa 0,1% 
emissievermindering op het totaal dat personen- en 
goederenvervoer te weeg brengt (CPB 1993).
Dat milieuvriendelijke aandeeltje zal gelukkig zonder 
een Betuweroute toch grotendeels al eerder via Franse 
en Duitse spoorwegen zijn afgeroomd, waarbij de 
ladingopbiengst zonder landschappelijke schade, 
maar wel over de grens, wordt binnengehaald.

Ook al zal de ontwikkeling van andere havenregio's 
en transportroutes buiten Nederland om tot een 
verminderende ladingtoename leiden, toch behoeven 
Rotterdams' achterlandverbindingen verbetering als 
de mainportfunktie behouden moet blijven en milieu 
dient te worden gespaard. Nieuwbouw is maar één 
van de mogelijkheden om mee te verbeteren. Om te 
kunnen beoordelen of, en zo ja waar, in plaats van de 
Betuweroute, andere nieuwe infrastructuur dient te 
worden aangelegd moet allereerst worden nagegaan 
of uit het bestaande netwerk al het mogelijke is 
gehaald.

Pas dan wordt duidelijk of er sprake is van een 
capaciteitsprobleem dat met nieuwbouw moet worden 
ondervangen.

Vloeibare Betuweroute
De kust- en binnenscheepvaart kan veel meer aan. 
Ondanks het grote aandeel dat nu reeds in het 
internationale achterlandtransport wordt genomen 
(meer dan de helft van de totale tonnage) treedt 
overcapaciteit op bij de vloot. Daarnaast biedt de 
Rijn (Waal) als vloeibare Betuweroute, overigens 
keurig door Moeder Natuur landschappelijk ingepast, 
een enorme capaciteit. De vrachtafhandeling kan veel 
geavanceerder en kan daarmee lading aantrekken. De 
commissie Van Duursen pleit in haar eindrapport 
"Vaart in de keten" dan ook voor een beter 
binnenvaartbeleid. De uitdaging ligt in meer 
samenwerking in de binnenscheepvaartwereld, in 
afstemming op weg en rail, de ontwikkeling van 
nieuwe logistieke concepten en nieuwe scheepstypen 
zodat zo dicht mogelijk bij de eindbestemming kan 
worden afgemeerd.

Theoretisch laat zich de totale vervoersprestatie van 
een Betuweroute met 200 flinke binnenschepen tot 
diep in Europa afwikkelen. Echter het bereikbare 
kwaliteitsniveau bepaalt in hoeverre dat ook werkelijk 
kan.
Er is dan ook niet zozeer een gebrek aan waterwegen, 
als wel aan lading. Bij deze analyse past een 
voortvarend overheidsbeleid dat zich richt op herstel 
van ons bestaande kanalenstelsel, inmiddels voor een 
derde deel onbevaarbaar geworden voor 
beroepsvaart; op een nat lokatiebeleid, waarmee meer 
activiteiten aan vaarwegen worden gesitueerd; op 
speurwerkstimulansen om nieuwe logistieke 
concepten ontwikkeld te krijgen.

Ook rails genoeg
Er blijft vracht, die zelfs bij een geavanceerde 
binnenvaart vanwege de hoge toegevoegde waarde en 
de herkomst of bestemming beter per trein kan 
worden vervoerd. Ook in het railgoederenvervoer 
blijkt echter nog geen sprake van een plafond in de 
capaciteit. Bij vrijwel gelijkblijvende spoorcapaciteit ( 
spoorverdubbeling in aantocht conform RAIL 21) is 
het goederenvervoer in Nederland de afgelopen jaren 
gestaag (- 12,1 %) afgenomen tot 17,6 miljoen ton 
(1991). Deze vermindering doet zich vooral voor in 
het goederenvervoer naar het buitenland. Vooralsnog 
is er ook hier geen gebrek aan rails maar aan lading. 
En dat hangt eveneens weer samen met de kwaliteit 
van de geboden transportmogelijkheden; die 
schreeuwen, ook volgens NS-Cargo om verbetering
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wat betreft marketingstrategie, assenmanagement en 
logistiek concept. Nadat in de loop der jaren al 
honderden laad- en losstations zijn gesloten werd 
gekozen voor "snoeien om te groeien". Die groei moet 
nog op gang komen.

Ook door het gekozen ladingprofiel: zwaar, veel en 
ver rijdt NS niet alleen de binnenvaart maar ook 
zichzelf straks steeds meer in de wielen. Doordat 
vrachttreinen zich via goederenpaden moeten 
verweven met personentreinen en de dienstregeling 
zich voor personen in het kader van Rail 21 zal 
uitbreiden kan op termijn wel een zelfgemaakt 
capaciteitsprobleem opdoemen. Juist in de situatie dat 
de Betuweroute wel zou worden aangelegd en de 
binnenvaart verwaarloosd blijft, doet zich dit 
probleem voor.

Brabantroute
Tot het gereedkomen van de nieuwe goederenlijn zal 
de Brabantroute de veronderstelde railvrachtgroei 
moeten opvangen. Gedacht wordt aan een 
voorrangsregeling voor goederentreinen boven 
personentreinen met uiteindelijk het opheffen van een 
aantal personenstoptreinen. Hier wordt het paard 
achter de wagon gespannen maar dat kan moeilijk 
anders als wordt vastgehouden aan het concept van 
blok- en shuttletreinen puur voor vracht. Deels wreekt 
zich hier de keus voor de verkeerde, dat wil zeggen 
laagwaardige lading, die per binnenschip had gekund. 
De bloktrein is bedoeld om op vaste tijden over eigen 
rails te rijden. Waar die zoals bij de Brabantroute 
ontbreken ontstaan door het gebrek aan flexibiliteit 
inpassingsproblemen, die reizigers gaan kosten. 
Omwonenden zien zich bij de Brabantroute dan 
geconfronteerd met toenemende overlast bij 
afhemende lokale dienstverlening.

De Brabantroute wordt echter onterecht als 
toereikend alternatief voor de Betuweroute verworpen 
wanneer een integrale aanpak wordt gekozen. 
Aangenomen mag worden dat de investeringsruimte 
van een eventuele Betuweroute in zijn uiteindelijke 
versie, toch 9-12 miljard gulden, beschikbaar is voor 
alternatieve aanwending. Dit bedrag zal ruim 
voldoende zijn voor het wegnemen van knelpunten in 
het hele spoor- en vaametwerk. Financiering van 
ondertunneling van een substantieel deel van trajecten 
als de Brabantroute mag als een gegeven worden 
beschouwd. Daar kunnen ook de bedragen voor 
tijdelijke voorzieningen aan de Brabantroute nog bij 
worden opgeteld, die een vliegende start van het 
goederenvervoer per spoor mogelijk moet maken 
totdat de Betuweroute gereed is.

Elkaar versterkende maatregelen
Op dit analyseniveau blijken bezwaren ineens in 
voordelen om te kunnen slaan door de Brabantroute 
niet tijdelijk maar definitief en dus grondig geschikt te 
maken voor meer railvracht. De goederenpaden 
kunnen in tijd worden opgerekt door bestaande 
(Brabant-) routes op te waarderen en daar te doen 
wat men anders in de Betuwe-wei zou moeten doen: 
half-ondergronds gaan (V-polder), met een dijk 
afgedekt ( Lievense) of geheel ondergronds 
(boormethode van den Hoorn). Het rendement op 
deze investeringen kan hier hoger zijn dan op het 
platteland omdat niet alleen trajectverbetering wordt 
gerealiseerd, maar in nu door spoorwegen doorsneden 
stedelijke gebieden een majeure milieuverbetering en 
ruimtewinst voor stedelijke doeleinden optreedt door 
de weggenomen barrière met bijbehorende 
geluidshinder en onveiligheid. Met synergie worden al 
langer gewenste maar anders niet te financieren 
verbeteringen toch uitvoerbaar en valt de weerstand 
van betrokken omwonenden in enthousiasme om te 
zetten. Zo leert de ervaring met de kersverse 
Rotterdamse spoortunnel. Zo zijn er alleen maar 
winnaars en zal de proceduretijd (extra) kort kunnen 
zijn.

Daarnaast zal gestreefd moeten worden naar een 
betere afstemming tussen transport per rail en te 
water om een zo groot mogelijk bloktreinvervangend 
effect te bereiken. Dan zal de trein worden ingezet 
daar waar de traagheid van het binnenschip echt een 
bezwaar vormt en daar waar wegverkeer moet 
worden geweerd. In plaats van zwaar, veel en ver 
komt het accent dan juist meer te liggen op goederen 
met een hoge toegevoegde waarde, veelal licht in 
gewicht, in kleine hoeveelheden van enkele stuks naar 
een veelheid aan adressen (just-in-time). Daarvoor is 
geen speciale vrachttrein nodig. Het zijn 
consumptiegoederen die moeten zijn waar ook de 
mensen moeten zijn, en die goederen zouden (weer) 
mee moeten kunnen in het vrachtruim van de 
personentrein. (Bierman,1989)

Complementaire havens
De concurrentieslag in het transport zal zich 
verleggen van tonnen op zich naar de toegevoegde 
waarde ervan. Wie hoogwaardige vracht aan zijn 
traject weet te binden behaalt betere opbrengsten. 
Alleen veel containers is niet genoeg: waar containers 
ook nog worden geopend voor tussenbewerking en 
herpakking ontstaat bedrijvigheid die nog meer 
oplevert. De Antwerpse haven is hierop van oudsher 
georiënteerd en heeft inmiddels dubbel zoveel 
overdekte opslagruimte hiervoor als Rotterdam, dat 
het als transitohaven vooral moet hebben van
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homogene vervoerstromen, waarbij de containers 
ongeopend verder worden getransporteerd. 
Antwerpen kan met een derde van de Rotterdamse 
doorvoertonnage naar het zelfde achterland beter als 
welkome aanvulling dan als concurrent worden 
gezien. Vandaar dat al meer dan 70 grote 
havengebonden bedrijven aan beide havens 
vestigingen hebben. Bijeengebracht in een 
complementaire havenstrategie
("BeNe-distributieland") zijn schaalvoordelen te 
behalen ten opzichte van concurrerende regio's als 
Hamburg/Bremen en Duinkerken/Le Havre: er wordt 
nu al twee maal zoveel doorgevoerd als in deze regio's 
samen.

Daarnaast kan door onderlinge afstemming meer 
worden geprofiteerd van eikaars infrastructuur met 
als uitloopmogelijkheid het opwaarderen van de 
Ijzeren Rijn, een roestende spoorweg, die Antwerpen 
via Weert en Mönchen Gladbach met het Duitse 
achterland verbindt. Daarmee is ook een betere 
spreiding te realiseren van de ladingtoevoer aan het 
Duitse transportnetwerk en zijn storingen op 
onderdelen van het traject eenvoudiger via 
alternatieve routes op te vangen, wat de 
betrouwbaarheid verhoogt. Ook hier doemt weer het 
beeld op dat er niet zozeer een gebrek is aan rails 
alswel aan lading en inzicht.

Onzekerheidsmarges
Verwacht mag worden dat op langere termijn de trend 
naar het overhevelen van wegverkeer naar 
binnenschip en trein uit overwegingen van milieu en 
efficiëntie zal doorzetten. Daarbij is niet zeker dat het 
ladingaanbod zich op het zeer hoge niveau van nu zal 
blijven voordoen. Vervoer is immers een afgeleide 
van andere maatschappelijke ontwikkelingen als 
arbeidsmarkt, afzetgebied en overheidsbeleid. 
Effecten hiervan kunnen zich zo opstapelen, dat de 
huidige prognoses onbetrouwbaar worden. Wanneer 
bijvoorbeeld uit milieumotieven werkelijke kosten van 
(weg-)transport aan de bedrijfstak in rekening worden 
gebracht en dit valt samen met een belastingverlaging 
voor arbeid dan kan dit tot aanzienlijke vraaguitval 
leiden van vracht naar en van lage lonen landen om 
tussenbewerkingen aan producten te laten uitvoeren. 
Deze ingrepen zijn reeds onderwerp van politiek 
debat.

Juist de kans dat ladingprognoses kunnen verdampen 
moet aanzetten tot het voeren van een voorzichtig 
beleid met strategische investeringen in
tekortschietende onderdelen van het totale
transportnetwerk, zowel te land als te water en in

fasering gelijke tred houdend met het werkelijk 
optredende ladingaanbod.

Conclusies
Wie het mainport- en milieudilemma breder ziet dan 
het Betuweroute debat zal constateren dat er niet 
alleen meer mogelijkheden zijn, maar ook betere. Een 
win-win-scenario lijkt haalbaar. Een te late 
Betuweroute dwingt tot een sneller antwoord op 
buitenlandse concurrentie. Dat is alleen te geven door 
opwaardering van bestaande trajecten, in het 
bijzonder de (ijzeren) Rijn (Waal) en de 
Brabantroute, die zich als samenhangend netwerk en 
met nieuwe logistieke concepten veel beter, 
meegroeiend met het werkelijke ladingaanbod, 
flexibeler in route en vervoerswijze, minder 
storingsgevoelig en minder milieuonvriendelijk laten 
benutten. Rail- en waterwegen zijn er genoeg; het is 
de lading die ontbreekt. De mainportfunktie is vooral 
gediend met een complementair zeehavenbeleid 
waarin naast Rotterdam en Antwerpen ook plaats is 
voor Amsterdam en Delfzijl.

Martelt Bierman •
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Economische ketterij als intellectuele
uitdaging

Tr. R.M. Brockhus

Onlangs werd ik op een politieke 
oriëntatiebijeenkomst door een JOVD-lid gevraagd 
om in tweeduizend woorden een artikel te schrijven 
voor dit blad. Het artikel zou de actuele problemen en 
knelpunten van de economie moeten beschrijven en 
oplossingen daarvoor aanreiken. De onderwerpen 
waren in luttele seconden op papier gezet. Die waren:

Kosten Voor De Overheid
Werkloosheid
Sociale Zekerheid
Lastendruk
Werk Versus Milieu
Overige Problemen

Daarvoor liggen minstens drie Nobelprijzen in het 
verschiet. Die voor de Vrede, vanwege het aanreiken 
van oude en nieuwe inzichten die een vermindering 
van internationale spanningen door een rechtvaardiger 
werk- en inkomensverdeling over de wereld 
bevorderen; die voor de Economie, vanwege de 
bijdrage tot een verdieping van het inzicht in de 
functionaliteit van het geld in het economisch proces; 
en die voor de Literatuur om dat allemaal in 2000 
woorden te kunnen vatten.

Laten we beginnen met het eerste probleem: DE 
KOSTEN VAN DE OVERHEID, ofwel de 
budgettering. Men beschouwt in dit tijdsgewricht van 
privatisering de uitgaven van de overheid als een 
probleem, omdat de inkomsten en uitgaven van de 
staat niet in evenwicht zijn. Vooral in (financieel) 
conservatieve kringen zoekt men oplossingen in het 
verlagen van de uitgaven voor publieke diensten en 
collectieve werkgelegenheid. Merkwaardig genoeg 
wordt dit argument nogal eens gebruikt als zou zo'n 
beleid de werkgelegenheid bevorderen. 
Maatschappelijk nuttige werkgelegenheid die eerst 
met de bezuiniging wordt afgebroken zou dan in een 
veelvoud geprivatiseerd in de vrije markt daarvoor in 
de plaats komen. Maar de werkelijkheid ziet er wat 
anders uit. Zou men evenwel besluiten om niet te 
bezuinigen op de collectieve werkgelegenheid, die 
middels staatsuitgaven nuttig is voor de 
maatschappij, maar op de kapitaalkosten van de 
overheidsfinanciering (dit jaar circa ƒ 38 miljard

gulden rente), dan zou het budgetprobleem van de 
overheid aanzienlijk verminderen.

Ten eerste door structureel lagere rentekosten. Ten 
tweede door het verlagen van de sociale 
inkomensoverdracht, omdat werkgelegenheid wordt 
gefinancierd met geld dat anders als rente 
onproduktief wordt uitgegeven. Veel geld dat als 
rente de economie verlaat, komt niet terug naar de 
vrije markt via besteding of als investering, maar 
wordt opgepot. Deze monetaire creatie van 
koopkracht vormt op termijn een groot gevaar voor 
een ongebreidelde inflatie. De latente koopkracht die 
in de exponentiële groei van het spaarvermogen o.a. 
in de groeiende staatsschuld ligt opgeslagen, zal ooit 
met een daverende klap in de markt van vraag en 
aanbod ploffen en daarmee een gierend inflatie 
veroorzaken. Het opzadelen van onze kinderen met 
een ontwrichte economie lijkt, met een verlaging van 
de rente nu, naast een beleidsmatige verhoging van de 
inflatie vandaag, goed te vermijden. Ten derde, omdat 
de verhouding werkenden en niet-werkenden het 
budgetprobleem automatisch verbetert. Door de 
economische groei met collectieve produktie wordt de 
lastendruk beter en op een lager niveau gespreid. De 
uitgaven die de staat doet worden m.i. in de openbare 
discussie veel te negatief benaderd, zeker van 
werkgeverszijde. Het gekke is dat diezelfde 
werkgevers elkaar verdringen om orders te verwerven 
die met staatsgeld worden gefinancierd. Of het geld 
voor zo'n overheidsopdracht geleend is of bijgedrukt 
vragen ze zich niet af. Hetzelfde geldt voor tal van 
subsidies. De inconsistentie van de houding van 
beleggers en ondernemers is een onder-belicht aspect 
in de discussie over de economie en over de rol die de 
overheid daarin speelt.

Bankiers zullen moord en brand schreeuwen, omdat 
de beleggers bij een te lage rente met hun kapitaal 
(niet geld, want dat blijft hier) de grens over trekken. 
Ik zeg dan met overtuiging, datje ze dan eigenlijk nog 
een premie zou moeten geven, zodat ze vandaag nog 
het land verlaten met hun parasitair kapitaal. De 
liquiditeitsvoorziening van ons land moeten we niet 
aan de willekeur van speculanten overlaten. Hetgeen 
o.a. de introductie van de ECU meer dan wenselijk 
maakt. De centrale bank dient samen met het
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ministerie van Financiën ervoor te zorgen dat 
voldoende interne liquiditeit beschikbaar is om alle 
werkgelegenheid te financieren die wenselijk is. Dat is 
een koud kunstje, ook al gelooft menigeen dat nu nog 
niet.

Het volgende onderwerp van ons lijstje - DE 
WERKLOOSHEID - zou eveneens voor minder 
problemen zorgen, omdat geld (rente) dat nu aan de 
beleggers betaald wordt, dan rechtstreeks ten goede 
zou komen van de bestedingen en investeringen; en 
daarmee omgezet worden in werkgelegenheid. 
Verhoging van de lonen, zoals Dr. A. Kleinknecht 
propageert, en verhoging van de uitkeringen zou met 
name het afzetprobleem van de industrie kunnen 
verhelpen. De winstgevendheid van de 
ondernemingsgewijze produktie zou zich ook 
positiever ontwikkelen. Bovendien zou massale 
criminaliteit, die samenhangt met de scherp 
toenemende verpaupering - en veel maatschappelijke 
schade en menselijke ellende veroorzaakt - kunnen 
worden voorkomen. De kosten voor het justitiële 
apparaat moeten tenslotte ook met belastinggeld 
betaald worden. Criminaliteit kan men dus beter 
voorkomen dan bestrijden. Dat is beter voor iedereen 
en een stuk goedkoper. Door mensen met een 
'prikkelend' beleid over de armoedegrens te drukken 
om ze in slechtbetaalde banen te dwingen, lokt men 
criminaliteit uit. Naar mijn stellige overtuiging is zo'n 
beleid in strijd met de wet en moet worden gestopt.

Het probleem van rentebetalingen is namelijk, dat 
geld (Ml) door oppotting gedeelteüjk onttrokken 
blijft aan de werkzame economie. De inflatoire 
doorwerking van monetaire creatie van koopkracht 
vanwege de rente, met doorberekening daarvan in de 
prijzen en wegvloeiing van liquide middelen voor de 
werkgelegenheid uit de marktsector, laat de economie 
stagneren. Dit dan parallel aan de bezuinigingen op 
stimulerende overheidsuitgaven, die eveneens inflatie 
en werkloosheid veroorzaken. Actief geld (Ml) dat 
getransformeerd wordt naar inactief kapitaal initieert 
een deflatoire impuls. Deze deflatoire impuls (de 
ogenschijnlijke tegenhanger van de inflatie), bevordert 
met een omweg de inflatie (het prijspeil) met 
produktie-uitval en werkloosheid vanwege 
vraaguitval. Deze inflatoire component ligt in de 
toename van de sociale kosten door uitval van 
werkgelegenheid, die verder versterkt wordt door de 
inflatoire koopkracht via de rente bij het rijke, 
bezittende deel van de maatschappij. De 
werkgelegenheid groeit als vanzelf wanneer de rente 
zou tenderen naar nul procent, omdat niets doen met 
je geld dan niet meer profijtelijk is, en het sociale 
aspect van de geldcirculatie op de voorgrond komt.

De welvaart wordt daarbij eerlijker en evenwichtiger 
verdeeld over de bevolking. Voor de "liquidity trap" 
die dreigt te ontstaan, is de liquiditeitsbelasting een 
perfecte oplossing.

Komen we bij het derde onderwerp: DE SOCIALE 
ZEKERHEID, dan lijkt het conservatieve 
liberalisme, dat steunt op de privileges van het 
kapitalisme, hier rechtstreeks in strijd met het sociale 
liberalisme dat vrijheid voor iedereen propageert. 
Vrijheid moet je namelijk kunnen betalen, c.q. 
financieren. De huidige tendens om mensen die 
moeten leven van een uitkering te verplichten werk te 
doen dat buiten hun ambitie en natuurlijke aanleg ligt, 
laat een veramerikanisering van de samenleving toe 
die ik beslist wil vermijden. Meer en meer üjken we 
een de kant op te gaan van een maatschappij, waarin 
men de liberale principes heeft verruild voor een 
toenemend feodale cultuur, waarin lijfeigenschap 
weer de norm wordt voor hen die niets bezitten. De 
sociale zekerheid is, wat de betaalbaarheid betreft, 
vandaag geen enkel probleem. Want die is wat de 
kosten betreft al twaalf jaar stabiel op ca. 20% van 
het nationaal inkomen, met zelfs nog een licht dalende 
tendens in de afgelopen vijf jaar. De post sociale 
zekerheid gaf voorheen precies dat waarvoor deze 
ontworpen was; namelijk zekerheid. Dit laatste is 
vandaag in toenemende mate niet meer het geval, 
omdat men de financiering van economische 
inactiviteit als een last ervaart, hoewel daarvoor 
financieel-technisch geen noodzaak bestaat. Het 
huiselijk en vrijwilligerswerk wordt daarbij over 't 
hoofd gezien.

Het vierde punt, DE LASTENDRUK, is derhalve 
geen onderwerp van discussie, hoewel er veel 
misverstanden over bestaan. In ons land ligt deze nu 
op ongeveer 58%, terwijl die in Amerika veel lager op 
35% ligt. Nemen we evenwel de geprivatiseerde 
amerikaanse gezondheidszorg en het onderwijs erbij, 
dan blijkt het beeld geheel anders. Alleen al de 
gezondheidszorg die bij ons overwegend in de 
lastendruk verwerkt is, blijkt in Amerika ca. 17% van 
het bruto nationaal inkomen op te slokken. In 
Nederland liggen de kosten van de gezondheidszorg 
op 8,2% van het bruto nationaal inkomen. Voor 
onderwijs geldt ongeveer hetzelfde. De lastendruk is 
daardoor voor de Amerikaan feitelijk minstens zo 
hoog als voor de Nederlander; ondanks het gegeven 
dat ca. twintig procent helemaal niet verzekerd is 
tegen ziektekosten, en nog eens twintig procent van de 
bevolking fors onderverzekerd is. De sociale 
ontreddering die daarvan het gevolg is kan men 
massaal aanschouwen in de binnensteden.
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De verdeling over de bevolking van deze lasten is in 
Nederland (nog!) veel gelijkmatiger, en de uitvoering 
van het systeem veel goedkoper dan in de Verenigde 
Staten van Amerika. Een verrassend gegeven 
nietwaar? Privatisering heeft zo zijn eigen prijs. Of 
men er beter van wordt is een grote vraag. Ik denk al 
te vaak van niet.

Nemen we de totale rijkdom in Nederland onder de 
loep, dan zien we dat per hoofd van de bevolking een 
rijkdom aanwezig is van minimaal ƒ 168.000 per 
persoon. Het vermogen van ca. 2689 miljard gulden, 
ofwel 2,7 biljoen gulden, vormt een gigantisch bezit 
dat wel heel erg slecht verdeeld lijkt. De helft van de 
nederlandse bevolking bezit nauwelijks iets, zodat het 
gerechtvaardigd is te stellen dat de andere helft van de 
bevolking alles bezit dat aan vermogen beschikbaar 
is. Dat betekent dan dat het bezittende deel van de 
bevolking per hoofd beschikt over een vermogen van 
ca. ƒ 335.000. Het frappante hierbij is - en de media 
doen vrolijk aan de misleiding mee - dat de rijke helft 
van Nederland vindt dat de arme helft moet inleveren 
om de economie te laten herstellen. Elke econoom zal 
toch de waanzin moeten inzien van een beleid, 
waarbij aan mensen die niets hebben gevraagd wordt 
iets in te leveren dat er niet is, en dat te geven aan 
mensen die alles al bezitten; en dan te beweren dat 
zoiets goed zou zijn om de economie beter te laten 
functioneren! Mijn stelling is daarom al lang, dat 
economen wel aardig met geld om kunnen gaan om er 
nog meer van te maken, maar dat geen van hen de 
voorkant van een gulden kan onderscheiden van de 
achterkant. Het is m.i. een redelijke verklaring voor 
het fenomeen dat elke econoom wel een andere, 
afwijkende oplossing heeft voor de economische 
malaise. Wat men nooit als oplossing aandraagt is, 
dat economen uit economische motieven de 
salariskosten van economen gaan beperken; en zeker 
niet in dezelfde mate als zij dat bij de inkomens van 
anderen willen doen.

We beleven nu in de economische wetenschap 
wellicht hetzelfde als de natuurkundigen in de 
zestiende eeuw met het heliocentrische wereldbeeld 
van Copemicus, dat pas geopenbaard kon worden na 
zijn dood. Hij ging het zielzuiverende vuur van de 
brandstapel van de Inquisitie liever uit de weg. Met 
het monetair systeem lijkt iets dergelijks aan de hand 
te zijn, omdat economen de munt (gulden, dollar, yen, 
enz.) nog steeds als een "eenheid" zien, terwijl allang 
duidelijk had moeten zijn dat de munt net zo'n 
ingewikkeld fenomeen is als een DNA-molecuul. De 
munt is, ook in zijn kleinste waarde, geen ondeelbaar 
iets; net zo min als het atoom het kleinste deel van de 
materie vormt.

Het vijfde item van de lijst is WERK VERSUS 
MILIEU. Een zeer belangrijk onderwerp, omdat 
langzaam het besef begint door te dringen, dat 
oproepen van prominenten als Dr. W. Duisenberg tot 
meer mobiliteit van de werknemers, niet meer tot de 
aanvaardbare opties behoren. De beperking van de 
mobiliteit van mensen en van goederen zal wat betreft 
de bescherming van 't milieu een hoge prioriteit 
vereisen. Het bevorderen van het telewerken met de 
computer via de telefoon, en de verlenging van de 
levensduur van produkten zal fors gestimuleerd 
moeten worden. Het impliceert overigens ook - wat de 
OESO-landen betreft - dat een begin zal moeten 
worden gemaakt met het invoeren van een 
basisinkomen. Tegelijk met de invoering van een 
oppervlakte-belasting, kan dan de loonbelasting 
worden afgeschaft.

Het basisloon, in combinatie met telewerken, stelt 
mensen in staat om zonder te reizen tegen lage 
arbeidskosten te kunnen produceren, en tegelijk de 
welvaart te distribueren over het gehele gebied. 
Daarbij kunnen zowel de leefbaarheid als allerlei 
voorzieningen in de collectieve sfeer verbeterd en 
gerealiseerd worden. De vrije markt wordt daardoor 
zeker niet belemmerd, maar juist gestimuleerd. Elke 
markt - en zeker een vrije markt - kan slechts goed 
functioneren wanneer de koopkracht als tegenhanger 
van de produktie aanwezig is. En dit laatste aspect is 
aan de aandacht van de economen kennelijk ontsnapt. 
Wanneer de distributie van koopkracht net zo 
interessant gevonden wordt als het produceren en 
distribueren van produkten en diensten, zal er 
evenwicht kunnen gaan ontstaan tussen dat wat het 
milieu ons te bieden heeft en het functioneren van de 
menselijke gemeenschap als integraal onderdeel in dat 
milieu. Culturele en sociaal-maatschappelijke 
activiteiten behoeven dan niet meer te voldoen aan 
economische criteria van efficiëntie en het rendement 
op kapitaal. Het kapitaal, dat met elke omwenteling 
van de aarde rond de zon exponentieel groeit met 
rente op rente, is de gevaarlijkste kracht die de 
mensheid bedreigt. We hebben die kracht nog steeds 
niet goed begrepen, of willen dat niet, ondanks de 
waarschuwingen van heldere geesten als Aristoteles 
(450 v.c.), John Maynard Keynes, Silvio Gesell, 
Henry George en vele anderen. Zelfs de Kerk van 
Rome heeft herhaaldelijk de rente verboden, juist 
vanwege de anti-sociale aspecten ervan.
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We zijn nu aangeland bij het onderwerp 
OVERIGEN. De cruciale vraag die alle politici en 
economen stellen is: Hoe betalen we datgene wat op 
ons verlanglijstje staat? Het antwoord daarop is heel 
eenvoudig: met geld. Ja maar, zeggen ze in koor, dat 
is er niet! Waarop ik dan antwoord: dan moet je het 
maken (en onder verwijzing naar de fabelachtige 
reserves in de vele papieren waaiden), of je moet het 
halen daar waar het ligt en ga er dan 'economisch' 
mee om. Ze zullen dan beginnen tegen te sputteren, 
want het betekent een copernicaanse omwenteling in 
het denken over geld, en het is voor menig econoom 
de eerste keer dat ie er over nadenkt. Allereerst zullen 
ze proberen hun wetenschappelijke hachje te redden 
door de oplossing te zoeken in het verlagen van de 
arbeidskosten. Dat kan uitsluitend in geval er sprake 
is van export, ware het niet dat in het buitenland 
precies hetzelfde wordt gepropageerd, waardoor er 
derhalve niets zal veranderen aan de situatie van de 
werkloosheid. Temeer omdat wij een jaarlijks 
overschot hebben op de handelsbalans. Wat moeten 
we dan doen als alle landen de arbeidskosten ook 
verlagen? Aan wie moet Philips dan zijn 
CDI-apparaten en CD-roms verkopen wanneer de 
koopkracht weggekwijnd is bij verlaging van de 
arbeidskosten? Ik zou kunnen zeggen, dat we dan heel 
vlug de gulden moeten devalueren, zodat we 
voorlopig een heleboel werkloosheid kunnen 
exporteren naar andere OESO-landen. Voordat ze in 
de rest van de wereld in de gaten hebben hoe geld 
werkelijk in elkaar steekt, hebben wij onze zaakjes 
mooi voor elkaar. Bovendien beginnen economen dan 
wat coherenter te reageren op economische 
problemen. De economische mededinging moet in elk 
geval niet uitgevochten worden op het gebied van de 
loonkosten. Tenminste niet in een samenhangende 
economische of politieke regio. De kwaliteit van de 
produkten moet de concurrentie in banen leiden. Een 
duidelijke oplossing voor het arbeidskostenvraagstuk, 
wat betreft de WIG, is het basisinkomen. Dit is voor 
een groot deel te financieren uit een drastische 
verhoging van de onroerendgoedbelasting met een 
gelijktijdige grondhervorming. De kennis daarvoor is 
reeds lang beschikbaar.

Kijk nou eens naar de handelsoorlog die er tussen 
Japan en Amerika dreigt te ontstaan. Voorlopig gaat 
het nog even over auto's die Japan zo massaal naar de 
VS exporteert, dat een overschot van 60% op de 
Japanse betalingsbalans bestaat wat betreft de 
bilaterale handel in auto's en onderdelen tussen deze 
economische grootmachten. Voor Japan zal het 
betekenen dat het een flink stuk van de amerikaanse 
werkloosheid en onderbetaald werk zal moeten 
importeren vanuit de VS.

Misschien dat dit voorbeeld onze economen op het 
spoor zal kunnen zetten om de produktie wat beter te 
gaan verdelen, zowel over de werknemers als over de 
landen die bij een economisch blok als de OESO zijn 
aangesloten. Voor West-Europa betekent dit dat de 
EG versneld tot egalisatie van de 
arbeidsverhoudingen en de sociale structuren zal 
moeten besluiten, willen wij straks niet het slachtoffer 
worden van besluiteloosheid. Japan, Amerika, of 
beide zouden ons met de werkgelegenheid de das om 
kunnen doen.

Met het beëindigen van mijn verhaal kom ik tot de 
slotsom dat ik de Nobelprijs voor de Literatuur wel 
kan vergeten, want het lukt niet binnen de 
tweeduizend woorden. Ook de Nobelprijs voor de 
Economie krijg ik niet toegewezen, al was het alleen 
maar vanwege de titel van mijn verhaal. Voor de 
Nobelprijs voor de Vrede kom ik ook al niet in 
aanmerking, omdat ik de eerste twee Nobelprijzen 
niet zal winnen. Nu maar hopen dat er wat 
Sociaal-Liberale dissidenten zitten tussen de liberalen 
van de JOVD. Misschien krijgen we het denken dan 
toch nog op het juiste spoor. En dat is mij wel drie 
Nobelprijzen tegelijk waard.

Tr. R.M. Brockhus is secretaris van de Stichting 
Sociale Databank Nederland. •
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Werk, werk en nog eens werk...
Pau/us Oer/emans

Blijde tijden breken aan. Werk heeft de eerste 
prioriteit van het paarse kabinet. Deze nieuwe 
samenwerking zal nu echt de problemen rondom 
jongerenwerkloosheid gaan aanpakken. Jongeren (en 
andere "in-actieven”) moeten aan het werk. Als 
jongeren immers langdurig werkloos zijn, heeft dit 
zeer onaangename gevolgen voor de maatschappij. 
Jongeren die weinig geld, maar heel veel tijd hebben 
zullen zich naar verwachting vaker schuldig maken 
aan verslavingen, criminaliteit, vernielingen en 
daarmee vergroting van de dmk op allerlei collectieve 
voorzieningen zoals politie/justitie, gezondheidszorg 
en welzijnswerk. Hiervan is het niet de bedoeling 
werkloze jongeren te confronteren met een
vooroordeel, de bedoeling is dat hiermee aangeven 
wordt dat de gevolgen van werkloosheid groot zijn. 
Iedereen zal blij zijn dat het kabinet nu echt zegt werk 
te maken van werk.

De schrijver van dit stuk is in dienst van 
jongerenbeweging ATTAK te Tilburg. ATTAK is 
een lokale organisatie die de maatschappelijke positie 
van jongeren wil verbeteren. Het bevorderen van 
"zorgzelfstandigheid, sociaal-economische
zelf-standigheid en maatschappelijke participatie" zijn 
voor de gemeente immers motieven om een 
zelf-organisatie als ATTAK te subsidiëren.

Het hebben van (betaald) werk is voor 
maatschappelijke participatie een belangrijke 
voorwaarde en door de diverse opeenvolgende 
kortingen op uitkeringen voor jongeren is het 
welhaast een voorwaarde op te komen tot 
sociaal-economische zelfstandigheid. Gevraagd is wat 
oorzaken zijn van (jeugd-)werkloosheid. Daarnaast is 
gevraagd of opleiding en arbeidsmarkt goed op elkaar 
aansluiten. Met die tweede vraag is al één oorzaak 
van werkloosheid, echter niet de belangrijkste, 
aangegeven. Opleiding en arbeidsmarkt sluiten slecht 
op elkaar aan, m.n. de overgang blijkt voor heel veel 
jongeren problematisch. Niet zozeer daar waar het 
beroepstechnische vaardigheden betreft; daar wordt in 
opleidingen meer dan voldoende aandacht aan 
besteed. Wat wèl problemen oplevert is het niet 
aansluiten van wederzijdse verwachtingen. Op school 
weet je waar je aan toe bent. Je moet zoveel 
studiepunten halen, dit staat exact op papier. Hoeveel 
"punten" je op je werk moet halen, maar vooral hoe, 
is onduidelijk.

Een jongere verwacht als hij/zij van school komt 
meteen een leuke, gezellige, goedbetaalde baan te 
krijgen. In de praktijk blijkt dit heel anders te zijn.

Uit onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam 
blijkt dat (te) veel jongeren gestresst (en daardoor 
arbeidsongeschikt) raken, door het feit dat de 
verwachtingen die werkgevers aan jongeren stellen 
onevenredig hoog zijn in verhouding tot o.a. de 
beloning. Van jonge werknemers wordt een grote 
mate van inzet en flexibiliteit verwacht. Zo wordt 
verwacht dat jongeren zich in de avonduren nog 
bijscholen, terwijl die jongeren net van school 
afkomen, en er vaak hun buik van vol hebben. Een 
grote mate van inzet tonen is op zich oké. Wel is het 
heel vreemd dat die inzet steeds maar van één kant, de 
jongere, moet komen. Enige mate van stimulatie 
vanuit de werkgever is er helaas vaak niet bij. Het 
tegendeel maken we op ATTAK dagelijks mee: 
jongeren die zich inzetten voor hun werk en 
vervolgens daarvoor niet de afgesproken beloning 
krijgen. Algemeen bekend feit is dat veel werkgevers 
zich weinig gelegen laten aan naleving van CAO's. 
Juist sectoren waar veel jongeren werken zoals de 
detailhandel en de horeca staan erom bekend ze met 
veel regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden "creatief' omgaan. Jaarlijks 
komen zo'n 200 jongeren (het welbekende topje van 
de bekende ijsberg) naar ATTAK waarbij dan blijkt 
dat ze bijv. minder loon krijgen dan waar ze volgens 
CAO's recht op hebben. En tegelijkertijd wordt 
verwacht dat jongeren zich inzetten en gemotiveerd 
zijn...

Bovendien is natuurlijk een werkplek een totaal 
andere omgeving dan school. Op school heb je als 
leerling (vaak passief) lessen te volgen. Op een 
werkplek krijg je met collega's te maken, met een 
baas met gezag, met medezeggenschap, met 
vaststaande werktijden enz. Op school wordt 
nauwelijks aandacht besteed aan andere factoren van 
werk dan de technische vaardigheden. Vakken als 
maatschappij-leer zouden dan ook een veel 
belangrijkere plaats moeten krijgen en daarbinnen dan 
m.n. factoren als persoonlijke vorming en beseffen 
wat je maatschappelijke positie is en hoe je die kunt 
verbeteren.
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Een andere, belangrijkere, oorzaak van werkloosheid 
ligt meer voor de hand: er zijn simpelweg teveel 
mensen voor te weinig werk. Twee kanten dus: 
mensen en werk. Één mogelijkheid is dus ervoor 
zorgen dat er minder mensen komen. Uitgaande van 
de veronderstelling dat in de toekomst door 
verdergaande mechanisering, robotisering en 
automatisering nog minder werk zal komen, zal de 
beroepsbevolking kleiner moeten worden. Dit kan 
door geboortenbeperking (ook goed voor het milieu en 
emancipatie), of door de aantallen mensen die vallen 
onder het begrip beroepsbevolking te verminderen. De 
pensioen-leeftijd drastisch verlagen is in deze een 
voor de hand liggende gedachte.

Een andere mogelijkheid is ervoor zorgen dat er meer 
werk komt, hiervan verwachten wij echter niet veel. 
Zeker gezien de eerder genoemde moderniseringen als 
mechanisering, robotisering en automatisering is het 
niet voor de hand liggend dat er vanzelf meer werk 
komt. Meer werk door economische groei dan? 
Gezien de eerder genoemde moderniseringen is het 
daarvan maar zeer de vraag of het iets oplevert, maar 
er zijn anderen die daarover al genoeg schrijven.

Het opnieuw verdelen van (betaalde) arbeid blijkt de 
meest structurele oplossing. Zie het nu eens simpel: 
het is toch van de gekke dat de één zo hard moet 
werken dat hij/zij er ziek van wordt (er is een verband 
tussen de hoogte van de productiviteit en 
ziekteverzuim) en een ander zit werkloos thuis. Een 
vérgaande vorm van arbeidstijdverkorting is de enige 
manier waarop het beschikbare werk (betaald én 
onbetaald) eerlijk verdeeld kan worden. De schuld 
van werkloosheid bij een werkloze leggen is dus niet 
aan de orde, de maatschappij zou zich ervoor moeten 
schamen dat ze niet kan zorgen voor werk voor 
mensen. Probleem is dat er momenteel gewoon te 
weinig werk is.

De diverse banenplannen voor jongeren zoals de 
JWG-wet, en sinds kort de voorbereidende fase voor 
de JWG hebben voor het individu zeker zin, maar op 
macro-niveau bekeken, zal het aantal werklozen er 
zeker niet door dalen. Het tegenovergestelde is eerder 
te verwachten. Goedkope werkkrachten als JWG-ers, 
DSW-ers en banenpoolers zullen normaal betaalde 
krachten verdringen, zeker nu bijv. een JWG-er ook 
in de marktsector geplaatst mag worden. Nogmaals: 
voor het individu zijn dergelijke plannen zeer zinnig. 
Zij worden immers gestimuleerd en beter geschikt 
gemaakt voor de arbeidsmarkt. Maar als deze ene 
JWG-jongere dan ingeruild wordt tegen een normale 
baan zijn we natuurlijk niet echt goed bezig.

Hoe helpt ATTAK jongeren die problemen hebben 
met werk? Wel, op twee manieren. Ten eerste is 
ATTAK volop bezig met de ontwikkeling van het 
Wat-is-Werk project (WlW-project). Dit project 
werkt aan het beter laten aansluiten van de 
eerdergenoemde wederzijdse verwachtingen. Hierin is 
sprake van een twee-sporen beleid. Spoor 1 naar 
jongeren toe: om hun verwachtingen beter te laten 
aansluiten op de realiteit, en spoor 2 (minstens even 
belangrijk) naar de arbeidsmarkt toe. Als jongeren 
immers en redelijk beeld hebben van de arbeidsmarkt, 
is het ook van belang dat de praktijk blijft aansluiten 
op de verwachtingen. Niet alleen werkenden, maar 
ook werkgevers hebben er groot belang bij dat 
werknemers gemotiveerd blijven. Plezier in je werk is 
en blijft één van de belangrijkste zaken in het leven. 
Als jongeren moeten kiezen tussen verbetering van 
beloning (arbeidsvoorwaarden) en verbetering van 
bijv. sfeer (arbeidsomstandigheden zoals veiligheid, 
gezondheid en welzijn op het werk) kiezen ze voor het 
laatste.

Geen enkele jongere hoeft immers te verwachten dat 
hij/zij op het werk onderbetaald wordt. Ook voor 
werkgevers is het van groot belang gemotiveerde 
werknemers te hebben. De werkgevers-organisaties 
zijn niet blij met malafide werkgevers. Het goed 
overeenkomen van wederzijdse verwachtingen is dus 
voor iedereen essentieel. In dit verband is niet 
ondenkbaar dat ATTAK in de toekomst bij wijze van 
service aan werkgevers zal aanbieden de 
verwachtingen van en aan jonge werknemers duidelijk 
te maken.

In het kader van het WlW-project is ATTAK door de 
Tilburgse JWG-Organisatie (JWGO) gevraagd de 
voorbereidende fase van de nieuwe JWG-wet uit te 
voeren. De JWGO heeft deze vraag aan ATTAK 
gesteld omdat ze zeer te spreken is over de manier 
waarop ATTAK jongeren leert hun positie sterker te 
maken. ATTAK wil met dit werk graag aan de slag. 
Met dit intensieve vormings-achtige werk is het 
mogelijk jongeren zaken te leren waar ze de rest van 
hun leven iets mee kunnen. Je wordt daardoor meer 
weerbaar en je (maatschappelijke) positie wordt 
sterker. Iedereen weet dat het van belang is lekker in 
je vel te zitten, anders kun je op je werk immers niet 
optimaal functioneren. ATTAK wil een bijdrage 
leveren aan een betere aansluiting van school op 
werk.
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Ervoor kiezen aan de slag te gaan met het 
JWG-voortraject is een keuze die ATTAK niet 
makkelijk heeft gemaakt. Van oudsher ondersteunt 
ATTAK jongeren in hun strijd tegen regelingen die 
over hun hoofd heen tot stand zijn gekomen. Jongeren 
willen dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze 
serieus genomen worden. ATTAK is vanwege 
eerdergenoemde redenen niet blij met regelingen zoals 
de JWG. Liever zou ze meer structurele oplossingen 
zien. Deze regelingen zijn echter wel een feit. Dan 
moet je kijken naar hoe je, binnen die gegeven regels, 
er zoveel mogelijk nuttige zaken voor jongeren uit 
kunt halen, en die zijn eruit te halen. Met het 
JWG-voortraject is het mogelijk jongeren die een 
zwakke positie meer kansen te bieden.

De voorbereidingsfase èn het meeromvattende 
WlW-project zijn bedoeld om jongeren dus aan het 
werk te krijgen en te houden. Met name op het gebied 
van werk houden kunnen o.i. wel wat meer 
inspanningen geleverd worden. Te zeggen is dat de 
JWG-voorbereidingsfase m.n. gericht is op spoor 1 
van het WlW-project.

Een andere werksoort van ATTAK, het 
klachtenwerk, is onder te brengen onder het tweede 
spoor; het ervoor zorgen dat de realiteit aan blijft 
sluiten op gerechtvaardigde verwachtingen. Dagelijks 
komen er mensen op ATTAK die willen weten wat 
hun rechten en plichten zijn en hoe ze kunnen leren op 
te komen voor hun belangen. ATTAK geeft 
groepsgewijze voorlichting aan jongerengroepen zoals 
op scholen en in jongerencentra en verstrekt op een 
actieve manier informatie op de werkplekken van 
jongeren. Zij gaat dus niet af zitten wachten op haar 
kantoor, maar zoekt de jongeren op. Uit deze 
informatie-verstrekking blijkt heel vaak dat jongeren 
problemen hebben. Ze weten wel dat ze bij hun baas 
ooit iets getekend hebben, maar of dat nu een 
werknemersverklaring inzake Loonbelasting is of een 
arbeidsovereenkomst, weet bijna niemand. Welke 
jongere denkt niet van: "dat zal wel geregeld zijn". Ja 
inderdaad, het is goed geregeld in Nederland, alleen 
het naleven van die regels hè... Meestal gaat het hier 
om problemen rondom arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden.

Met de jongeren die deze problemen hebben gaat 
ATTAK aan de slag. Wij lossen niet voor hem/haar 
het probleem op, maar leren hen hoe ze zelf hun 
problemen op kunnen lossen. Door jongeren dit te 
leren werkt ATTAK aan het verbeteren van hun 
maatschappelijke positie. Hierbij ziet ATTAK het 
ook als een (toekomstige) mogelijkheid om naar 
werkgevers te signaleren wat de gerechtvaardigde 
verwachtingen van jongeren zijn.

Niet onderschat moet worden wat de effecten van 
deze problemen zijn. Stel je voor; je komt recht van 
school en gaat voor het eerst bij een baas werken. Je 
zet je in en doet niet moeilijk als je baas vraagt bijv. 
de koopavond te werken alhoewel je weet dat je 
eigenlijk ’s avonds niet mag werken, maar ja, je wil 
investeren in je toekomst. Ook een loonstrook krijg je 
niet, maar dat is niet erg, je zou er toch niet veel van 
begrijpen. Dat tenslotte die deuren tegen elkaar open 
moeten staan is goed voor de klanten, jij trekt wel een 
extra trui aan. Pas als later blijkt dat je geen toeslag 
krijgt voor het werken op die koopavond en dat je 
daaraan weinig kunt doen omdat je tot je schrik ook 
nog merkt dat je zwart werkt, voel je je goed 
besodemieterd. Het effect hiervan is dat de eerste 
ervaring die jongeren met werk hebben meteen een 
zeer negatieve is. Ze voelen zich gebruikt en raken 
daar niet zelden behoorlijk overstuur van. Het 
aandacht besteden aan de motivatie van jongeren is 
dan ook een steeds terugkerend onderwerp in de 
gesprekken met jongeren. Daarmee is de vraag naar 
wat werk betekent voor jongeren meteen al 
beantwoord. Voor jongeren ligt dit o.i. niet anders 
dan voor de rest van de maatschappij. De 
maatschappij hecht grote waarde aan het hebben van 
betaald werk, voor jongeren ligt dat niet anders. 
Zouden zij zelf al vinden dat ze niet zo nodig een 
full-time betaalde baan zouden hoeven hebben, omdat 
ze ook een bijdrage willen leveren aan het werk in de 
huishouding of vrijwilligerswerk zouden willen doen, 
is dat gewoonweg bijna onmogelijk omdat de 
jongerenionen de afgelopen jaren stelselmatig zijn 
verlaagd en van een uitkering (voor zover ze nog 
bestaan) of een JWG-loon is al helemaal niet te leven.

Tot zover.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door 
Paulus Oerlemans, jongerenwerker in dienst van 
Stg. jongerenbeweging ATTAK in Tilburg. •
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De Nederlandse economie en de
Europese unie

Eppo Jansen

Sinds kort is Nederland voor het eerst in de 
geschiedenis een netto-betaler aan de Europese Unie. 
Dat betekent dat we via de gemeenschapsbegroting 
meer bijdragen dan ontvangen. Dit is een gevolg van 
het Verdrag van Maastricht dat op 1 november 1993 
van kracht is geworden. Daarbij is een "cohesiefonds" 
in het leven geroepen.

De "arme" lidstaten van de EU zullen hieruit een 
compensatie ontvangen voor het feit dat zij voorlopig 
minder dan de "rijke" landen de voordelen zullen 
oppikken van de interne markt. De bedoeling is dat de 
gelden uit het "cohesiefonds" vooral gebruikt zullen 
worden om de infrastructuur - bijvoorbeeld op 
vervoers- en milieu-gebied - te verbeteren. Zo kun je 
je voorstellen dat er in Portugal een brug over de 
rivier mee wordt gefinancierd waardoor een tuinder 
sneller op de veiling komt met zijn producten. Of dat 
er tussen twee Griekse eilanden een moderne 
veerverbinding komt.

De aderlating die dit fonds voor de rijke landen 
betekent, houdt in dat Nederland ineens geen 
netto-ontvanger meer is. Dat wij tientallen jaren meer 
geld terugkregen uit de Europese pot dan wij er in 
stopten was vooral een gevolg van onze efficiënte 
landbouw.

Het is opmerkelijk dat er in Nederland - ook in het 
parlement - weinig tegen deze nieuwe ontwikkeling is 
gesputterd. Algemeen leek men vrede te hebben met 
een situatie waarbij ontwikkelingshulp binnen de 
Europese Unie, dus dicht bij huis, op deze zeer 
gerichte wijze tot stand kwam. In feite krijgt het 
solidariteitsbeginsel dat aan de Europese 
samenwerking ten grondslag ligt zo een concrete 
invulling, die geheel haaks staat op het in sommige 
kringen nog wel eens gehanteerde beeld dat de 
Europese Gemeenschap wordt beheerst door 
meedogenloze kapitalisten.

Toch is natuurlijk een kosten-en-baten analyse van 
wat de Nederlandse staat in Brussel "vangt" relevant 
voor de afweging tussen de voor- en nadelen van het 
EU-lidmaatschap waar het om de Nederlandse 
economie gaat. Er kan immers geen twijfel over 
bestaan dat die op grootscheepse wijze heeft 
geprofiteerd van de Europese Eenwording.

Op het ogenblik voeren wij ongeveer zestig procent 
van wat wij in Nederland produceren uit en daarvan 
gaat ongeveer zeventig procent naar de lid-staten van 
de Europese Unie.

Het bestaan van de Europese Economische 
Gemeenschap, die in 1958 van start ging, heeft ervan 
meetaf aan toe geleid dat het Nederlandse 
bedrijfsleven zich meer op dit economisch blok ging 
richten. Het begon met de wederzijdse afbraak van 
invoerrechten en allerlei vormen van harmonisatie, die 
het voordeliger maakten binnen de EEG uit te voeren 
dan daarbuiten. Later kwam daar de totstandkoming 
van de interne markt bij ("1992") waardoor de 
douaneposten aan de binnengrenzen van de EU 
konden verdwijnen en er een einde kwam aan de lange 
rijen vrachtwagens, die stonden te wachten op 
vetinaire controles, veiligheidscontroles e.d. De 
verwachte invoer van een Europees wettig 
betaalmiddel, de ECU, zal ongetwijfeld als een 
belangrijk smeermiddel werken dat het handelsverkeer 
tussen de EU-lid-staten nog verder bevordert.

Daarnaast hebben in het algemeen de 
concurrentiebepalingen van de EEG die gericht zijn 
op een zo wijd mogelijk "level playing field" gunstig 
gewerkt voor een land dat van oudsher gewend was 
zich op de buitenwereld te richten. Het Nederlandse 
bedrijfsleven is - anders dan bijvoorbeeld het Franse 
(het is geen toeval dat het woord "protectionisme" van 
Franse herkomst is) - gewend geweest aan harde 
concurrentiewind. Dat geldt met name ook voor onze 
dienstverlening die altijd een grote rol heeft gespeeld 
in onze activiteiten in het buitenland. Dat voordeel 
gaf ons een sterke uitgangspositie toen het 
eenwordingsproces begon en ook nu behoort 
Nederland tot die landen die verhoudingsgewijs in 
hun economie het meeste profijt hebben van de 
Europese eenwording en de interne markt.

Dat betekent niet dat alles koek en ei is voor ons land. 
Nederland kent bijvoorbeeld hier en daar 
prijsafspraken die in Brusselse ogen niet toelaatbaar 
zijn. Zo heeft de Europese Commissie nog niet zolang 
geleden bepaald dat de afspraken die in de 
Nederlandse bouwwereld worden gemaakt bij 
gunning van opdrachten niet door de beugel kunnen.
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Voor veel aannemers kwam dit als een schok. Men 
wees er op dat in Nederland niet duurder wordt 
gebouwd dan in de ons omringende landen. Het 
Europese Hof van Justitie moet hier nog uitsluitsel 
geven.

Voor de schoenmakers in Nederland was het 
vervelend dat in het kader van de interne markt het 
hoge B.T.W.-tarief ging gelden voor reparaties in 
plaats van het lage waar men aan gewend was. Dat 
betekent dat "zolen en hakken" ineens minstens vijf 
gulden duurder werd. Voor sommige mensen 
misschien aanleiding om dan maar eerder een paar 
nieuwe schoenen te kopen.

De K.L.M heeft grote bezwaren geuit tegen het feit 
dat de Franse overheid toestemming heeft gekregen 
van de Europese Commissie om de noodlijdende 
luchtvaartmaatschappij Air France opnieuw een 
zware financiële injectie te geven. Zij ziet hier een 
vorm van concurrentievervalsing in. In tijden van 
recessie is de verleiding natuurlijk sterk om 
armlastige ondernemingen staatssteun te verstrekken. 
Men kan zich afvragen of de Europese Commissie 
hier niet al te lankmoedig is geweest en niet in strijd 
heeft gehandeld met haar eigen principes.

De Nederlandse boeren hebben in het algemeen 
duidelijk geprofiteerd van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Indien zij hadden moeten 
concurreren tegen wereldmarktprijzen waren er 
waarschijnlijk nog maar weinig over geweest.

--------------- T-ElF'
De bescherming die de EEG hen bood met haar 
prijsgaranties heeft voor velen een acceptabel bestaan 
mogelijk gemaakt. Dat geldt vooral voor de 
zuivelsector.

Maar toen men besloot het niveau waarop deze 
garanties werken te verlagen trof dit de akkerbouwers 
in ons land wel zwaar. Dit gebeurde als onderdeel van 
de door velen onvermijdelijk geachte 
landbouwhervorming, nodig omdat er teveel 
overschotten waren en de Amerikanen van Europa 
tegemoetkomingen eisten.

Dit alles maakt duidelijk dat er op bepaalde 
momenten en bepaalde terreinen ook voor Nederland 
wel degelijk nadelen zijn verbonden aan de Europese 
samenwerking. In de balans verliezen deze het echter 
duidelijk van de voordelen en daarom wordt er vaak 
van deze nadelen geen geweldig drama gemaakt. Het 
"geven en nemen" is een essentieel aspect van de 
Europese eenwording en maakt de dynamiek en 
vooruitgang die aan dit proces ten grondslag liggen 
mogelijk. Daardoor kan de meerwaarde ontstaan, die 
ertoe leidt dat het totaal van de samenwerkende 
landen meer betekent dan de optelsom van de 
afzonderlijke staten.

Eppo Jansen is hoofd van het voorlichtingsbureau 
van het Europees Parlement. •

Verzorgingsstaat in perspectief
Sfan Stevens

De houdbaarheid van de verzorgingsstaat staat ter 
discussie. Poëtische termen zijn gevonden om het 
failliet of de noodzaak tot hervorming van de 
verzorgingsstaat te illustreren. In dit artikel worden 
enkele ontwikkelingen besproken die van grote 
invloed zijn op de inrichting van de verzorgingsstaat. 
Vervolgens komt nadrukkelijk de plaats en de functie 
van arbeid in de huidige maatschappij aan de orde 
alsmede andere participatievormen. Het betoog 
eindigt met een conclusie ten aanzien van de structuur 
van het sociaal zekerheidsstelsel als belangrijk 
onderdeel van de verzorgingsstaat. Daarbij is het 
mini-stelsel afgezet tegen het basis-inkomen. Een 
uitvoerige behandeling van alle voor- en nadelen van 
de verschillende stelsels is echter bewust achterwege 
gelaten.

Getracht is het een en ander in een meer principiële 
context te plaatsen en te redeneren vanuit de 
verhouding individu versus maatschappij.

Ontwikkelingen
Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is van 
groot belang voor de vormgeving van de 
verzorgingsstaat. Bij de bespreking zal niet alleen 
aandacht worden besteed aan de intrinsieke betekenis 
van een ontwikkeling, maar met name aandacht 
worden besteed aan de positieve en negatieve 
gevolgen voor de verschillende concrete 
beleidsterreinen. Noodgedwongen wordt hierbij het 
onderwerp van dit artikel in enge zin soms losgelaten.
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De ontwikkelingen die zullen worden besproken zijn:
1. internationalisering;
2. rationalisering;
3. individualisering.

Internationalisering
De trend van internationalisering is niet nieuw, maar 
daarom niet minder actueel. De techniek stelt ons in 
staat informatie snel uit te wisselen waardoor 
afstanden gereduceerd zijn tot enkele drukken op de 
knop van de afstandsbediening. Doordat er zonder 
relevante tijdsinterval kennis wordt uitgewisseld 
beïnvloeden ontwikkelingen waar dan ook ter wereld 
elkaar in steeds sterkere mate. Met de komst van de 
computer en de moderne communicatiemiddelen is 
echter ook een definitieve stap gezet op het gebied 
van de flexibilisering van ondernemingen. 
Kapitaalstromen van miljarden vliegen over de 
aardbol en ondernemingen zijn steeds beter in staat 
om de aantrekkelijke aspecten van verschillende 
vestigingsplaatsen te optimaliseren.
Liberalisering van de wereldhandel kan leiden tot een 
denivellering van de welvaartsverschillen op de 
wereld. Zeker wanneer derde-wereldlanden in staat 
worden gesteld hun fysieke en kennis infrastructuur 
op peil te brengen. Het uitgangspunt dat de 
welvaartsverschillen mondiaal dienen te worden 
verkleind staat mijns inziens vast. Enerzijds is het 
vanuit sociale rechtvaardigheidsoverwegingen 
moeilijk te verkroppen dat op een paar uur vliegen 
mensen sterven van de honger. Anderzijds is de wens 
om de mondiale welvaartsverschillen te verkleinen 
ook een zaak van welbegrepen eigenbelang.

Behoud van natuur en milieu kan alleen worden 
bereikt in samenwerking met ontwikkelingslanden. 
Hierbij is het natuurlijk ondenkbaar dat het westen 
nieuwe industrielanden het recht op ontwikkeling zou 
willen ontzeggen of beperken door te wijzen op de 
negatieve effecten voor het milieu. De huidige slechte 
ecologische toestand is 'in de eerste plaats door het 
Westen veroorzaakt. Op VN-niveau zullen 
mechanismen moeten worden uitgewerkt op basis 
waarvan de beperkte mondiale milieu 
gebruiksruimte12 kan worden verdeeld. Een nieuwe 
eerlijke verdeling zal waarschijnlijk ten gunste van de
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ontwikkelingslanden uitvallen. Een tweede argument 
dat vanuit de optiek van het welbegrepen eigenbelang 
pleit voor verkleining van de welvaartverschillen zijn 
de aanzwellende migratiestromen. In beleidskringen 
wordt vanuit een praktische (en waarschijnlijk enig 
werkbare) visie voetstoots aangenomen dat 
vluchtelingen alleen opgenomen kunnen worden 
indien er een geldige titel is. Motieven om te vluchten 
worden nu alleen erkend indien deze zuiver van 
politieke aard zijn. Het leven van een vluchteling 
moet bij terugkeer naar het eigen land in gevaar zijn, 
wil deze officieel als vluchteling kunnen worden 
erkend. Aan de houdbaarheid van het begrip 'veilige 
landen' wordt hier voorbij gegaan. Op grond van 
bovenstaande redenering vallen economische 
vluchtelingen zondermeer letterlijk uit de boot. 
Principieel liberale argumenten pleiten echter tegen 
zo'n houding. Waar iemand ter wereld komt is slechts 
afhankelijk van toevalligheden. Individuen kan niet 
het recht worden ontzegd zich zo goed mogelijk te 
ontplooien zolang zij de rechten van anderen maar 
niet aantasten. Waarom zou een gemeenschap 
anderen het recht mogen ontzeggen om deel te nemen 
aan die gemeenschap wanneer ze bereid zijn zich aan 
de regels van die gemeenschap te conformeren? 
Hebben autochtone inwoners sterkere rechten dan 
allochtone inwoners (i.c. nieuwkomers)? In beginsel 
niet. Tenzij die rechten door een individuele prestatie 
zijn verkregen en mits men bereid is -net als ieder 
ander lid van de gemeenschap- zich te houden aan de 
(regels) van de nieuwe gemeenschap13.

Voor Nederland biedt het proces van 
internationalisering zowel kansen als bedreigingen. 
Veel nieuwkomers zowel intern (binnen Nederland) 
als extern (nieuwe industrielanden) geven een grotere 
dynamiek, stimuleren de creativiteit, culturele 
ontwikkeling en de concurrentie. Natuurlijk vormt 
deze nieuwe ontwikkeling ook een bedreiging. 
Traditionele bedrijfstakken, zoals de textiel zijn reeds 
verdwenen of gedecimeerd, zoals de scheepsbouw. 
Dit noopt tot een herbezinning op de rol van arbeid in 
de maatschappij omdat in eerste instantie bepaalde 
vormen van arbeid voorlopig waarschijnlijk verloren 
gegaan zijn (arbeidsintensieve arbeid) en omdat in 
tweede instantie ook de concurrentie op de 
kennis-intensievere markten steeds sterker wordt. De

12 De mondiale gebruiksruimte is niet een statisch gegeven maar wordt bepaald door enerzijds de toestand 
van de ecologisch-biologische systemen en anderzijds door de stand van de techniek en de mate waarin 
milieuvriendelijk kan worden geproduceerd.
13 Allochtonen dienen zich aan te passen aan de nieuwe leefomgeving. Dit kan echter prima m et behoud van 
eigen cultuur en met behoud van eigen waarden en normen. Binnen het complex van waarden en normen kunnen 
verschillende lagen worden onderscheiden. Fundamentele normen die zo universeel zijn dat ze in beginsel overal 
zouden moeten gelden bijv. Godsdienstvrijheid. Normen die hier dominant zijn en uitgangspunten vormen voor wet- en 
regelgeving of als zodanig daarin zijn vastgelegd bijv. leerplicht. Tenslotte zijn er waarden en normen die uitsluitend in 
de privésfeer liggen bijv. eetgewoonten. Natuurlijk kunnen in concrete gevallen de waarden en normen uit de  
verschillende lagen met elkaar in botsing komen.
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wijze waarop de Nederlandse economie hierop kan 
inspelen zal in dit artikel verder niet aan de orde 
komen14.

Rationalisering
Er is een natuurlijke neiging werkzaamheden zo 
efficiënt mogelijk uit te voeren. Vroeger was dat 
letterlijk een kwestie van lijfsbehoud. De eerste 
mensen zochten elkaar uit veiligheidsoverwegingen op 
en vestigden zich in de buurt van natuurlijke 
hulpbronnen, omdat het op die manier makkelijker 
was om te overleven. Op deze wijze werden de eerste 
nederzettingen gevormd en kon de landbouw tot 
ontwikkeling komen. Binnen de leefgemeenschappen 
werd arbeidsverdeling doorgevoerd, die naarmate de 
techniek vorderde steeds verder tot ontwikkeling kon 
komen.

De techniek stimuleerde de arbeidsverdeling, maar 
speelde een nog veel belangrijkere rol bij het uit 
handen nemen van werk. De eerste grote stappen 
werden gezet met het uitvinden van het wiel en het 
inschakelen van dieren als natuurlijke krachtbronnen. 
Een volgende grote stap die gezet werd, was de 
inschakeling van stoomkracht. Met de komst van de 
micro-elektronica en computertechnologie is een 
voorlopig laatste grote stap gezet.
Rationalisatie werd in eerste instantie met name 
ingegeven door de wens om de persoonlijke werklast 
te verlichten. Met de opkomst van de handel bestond 
ook de noodzaak beter of goedkoper te zijn dan de 
concurrent. Concurrentie vormt een zeer krachtige 
prikkel voor rationalisatie. De technologische 
vooruitgang zorgt voor de noodzakelijke 
randvoorwaarden. Op dit moment is de implementatie 
van de laatste technologische golf nog in volle gang. 
De automatisering verkeert in een vergevorderde 
situatie, maar de snelle ontwikkeling van de 
informatietechnologie biedt nog steeds grote 
mogelijkheden om het produktieproces goedkoper uit 
te voeren. De mate waarin machines of andere 
technologieën worden ingezet is afhankelijk van de 
prijs ten opzichte van arbeid. Zolang een eenheid 
arbeid duurder is dan een eenheid kapitaal (machine) 
dan zal iedere rationele investeerder kiezen voor een 
kapitaalintensieve wijze van produceren.

De 'overwinning' van het liberalisme heeft voor een 
revival van het marktdenken gezorgd. De noodzaak 
tot rationalisatie wordt nu niet alleen onderkend door 
profit-organisaties. Doelmatig werken en 
kostenminimalisatie zijn nu ook sleutelwoorden voor 
iedere non-profit-organisatie. Enerzijds is dit

ingegeven door het marktdenken, anderzijds is er door 
de krimpende budgetten geen andere mogelijkheid. 
Waartoe leidt deze voortdurende tendens tot 
rationalisatie?

Rationalisatie wordt in gang gezet door concurrentie, 
maar roept vervolgens weer concurrentie op. Zoals 
we eerder hebben geconstateerd leidt rationalisatie tot 
de uitstoot van relatief improduktieve 
produktiefactoren. In de huidige maatschappij is dat 
meestal arbeid omdat arbeid duur is. Het proces van 
rationalisatie heeft geleid tot een harde 
concurrentieslag op de arbeidsmarkt. De gevolgen 
zijn een hoge inactiviteit en het ontstaan van een 
stress-maatschappij. Je moet presteren om hogerop te 
komen. De merit is wat telt. Een probleem is echter 
dat bij de waardering van de merits van individuen 
het marktmechanisme tekortschiet. Merits worden 
uitsluitend monetair uitgedrukt. Deze zogenaamde 
sluier van geld ontneemt het zicht op allerlei 
maatschappelijk nuttig werk dat niet materieel wordt 
gewaardeerd omdat er geen concurrerende markt voor 
bestaat of omdat er te weinig geld is om de 
activiteiten te bekostigen. Hierbij kan gedacht worden 
aan vrijwilligerswerk, burenhulp, huishoudelijk werk, 
zorg voor de kinderen of ouders enz.

Het rationaliseringsproces lijkt onstuitbaar. Je kunt je 
afvragen of je het wel zou moeten willen stuiten. Wel 
dienen er oplossingen te worden gevonden voor 
negatieve effecten zoals uitstoot van arbeid en 
onderwaardering van activiteiten. Er zal een andere 
vorm gevonden moeten worden voor de verdeling van 
reguliere arbeid, maatschappelijke participatie en 
zorgtaken. Daarvoor is een herinrichting van het 
arbeidsproces nodig, maar ook een herijking van 
gangbare denken over arbeid en carrièrepatronen. 
Carrière maken betekent nu een meer dan normale 
werkweek zonder al te veel ruimte voor zorgtaken. 
Een tijdelijke onderbreking van de reguliere arbeid 
betekent vaak een trendbreuk of een voortijdig, 
eindpunt in de carrière.

Individualisering
Consensus over de inhoud van het begrip 
individualisering bestaat niet. Individualisering wijst 
in eerste instantie naar zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid van het individu. Het 
privé-leven moet naar eigen inzichten kunnen worden 
ingericht zonder inmenging van de overheid. Hierbij 
kan gedacht worden aan de samenlevingsvorm, de 
inrichting van arbeid, vrije tijd en levensstijl. De 
overheid dient elke samenlevingsvorm neutraal te

14 . Voor de geïnteresseerde lezer kan verwezen worden naar het themanummer van ESB Inspelen op
globalisering 23 maart 1994.
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benaderen. Dit geldt ook voor de wijze waarop men 
het dagelijkse leven wenst in te richten. De gangbare 
werkweek van maandag tot en met vrijdag behoort tot 
de verleden tijd. De overheid stelt slechts regels om 
formele vrijheid te waarborgen en het materialiseren 
van deze vrijheid te garanderen.

In tweede instantie lijkt individualisering te wijzen op 
een sjieke vorm van egoïsme. Door sommigen wordt 
betoogd dat individualisering de ultieme vorm is van 
de macht van de sterkste, waarbij de laatste restjes 
solidariteit over boord worden gezet. Mijns inziens is 
dat een suggestieve benadering van het 
individualiseringsproces. Individualisering beoogt 
ruimte te geven aan het individu en met name formele 
barrières op te mimen (bijvoorbeeld het onderscheid 
tussen het burgerlijk huwelijk en ongehuwd 
samenleven). Een geïndividualiseerde maatschappij 
kan veel meer solidair zijn dan de huidige. Solidariteit 
is niet afhankelijk van de vorm waarin je samenleeft, 
maar van de bereidheid om voor het welzijn van 
anderen water bij de wijn te doen.

In het proces naar een geïndividualiseerde 
samenleving moet men oog hebben voor negatieve 
overgangseffecten. Traditionele sociale verbanden die 
vroeger als referentie dienden hebben aan kracht 
verloren. Het is de taak van de maatschappij om 
nieuwe verbanden te ontwikkelen. Het is hierbij niet 
de bedoeling om nieuwe hoekstenen uit vinden maar 
om markatiestenen te schetsen die als baken kunnen 
fungeren. De mens is van nature sociaal en zal dus 
automatisch een ander opzoeken. De vorm waarin dit 
gebeurt is echter niet van belang (waardevrij). Het 
proces wel. Bij de opvoeding en vorming moet 
aandacht worden besteed aan de verschillende 
samenlevingsvormen. De eigenwaarde van individuen 
dient te worden ontwikkeld met een open oog en oor 
voor de belangen van anderen.

Individu en arbeid

Het traditionele patroon van de werkende man en de 
vrouw die thuis op de kinderen past vervaagt steeds 
meer. Ten dele is er sprake van een verschuiving. 
Vrouwen krijgen later kinderen en blijven daardoor 
langer bij het arbeidsproces betrokken, maar verlaten 
na het krijgen van de kinderen alsnog het 
arbeidsproces. Ten dele is er ook sprake van echte 
emancipatie en vindt er tussen partners een 
gelijkwaardige verdeling plaats van arbeid en 
zorgtaken. Arbeid is een hoog gewaardeerde vorm 
van maatschappelijke participatie. Daarom is arbeid 
ook zo belangrijk voor mensen; ze ontlenen er 
zelfrespect aan en het biedt hen een mogelijkheid om

zich te ontplooien. Daarnaast kan gewezen worden op 
het sociale aspect van arbeid. Arbeid vormt een 
nuttige en is vaak een relatief plezierige 
tijdsbesteding, waaraan de nodige sociale contacten 
kunnen worden ontleend. Tenslotte heeft het 
arbeidsproces een sterk structurerende werking voor 
een individu. Zelfs met volledige flexibilisering van 
arbeid ontstaan er voor de individuele personen 
regelmatige patronen die als referentie kunnen 
fungeren.

Arbeidsparticipatie is echter in Nederland een schaars 
goed aan het worden. De hoge werkloosheid en het 
grote aantal arbeidsongeschikten en VUTers zijn hier 
debet aan. De lage arbeidsparticipatie wordt met 
name veroorzaakt door de achterblijvende vraag naar 
arbeid. De belangrijkste oorzaak hiervan is de hoogte 
van de kosten van arbeid. Een verlaging van de 
kosten van arbeid bijvoorbeeld door het verlagen van 
de belastingen is wenselijk, maar door de budgettaire 
implicaties moeilijk te realiseren. Een substantiële 
belastingverlaging vergt al snel miljarden guldens aan 
bezuinigingen. Wanneer vervolgens de 
inkomensplaatjes als heilig worden beschouwd dan 
worden de marges wel bijzonder klein. Toch is een 
verlaging van de kosten op arbeid onontkoombaar. 
De budgettaire problemen kunnen worden verzacht 
door de inkomsten van de overheid minder afhankelijk 
te maken van de belastingen op arbeid. Daarnaast 
moeten de overdrachtsuitgaven worden verlaagd 
waardoor de totale uitgaven van de overheid kunnen 
dalen. Dit resulteert in een ander sociale 
zekerheidsstelsel.

De mythe van de inkomensplaatjes moet worden 
verlaten. De gehanteerde plaatjes zijn slechts 
momentopnames en uitdrukkingen van 
standaardsituaties die weinig praktische betekenis 
hebben door de enorme micro verschillen die kunnen 
optreden door allerlei factoren zoals bijvoorbeeld de 
woonplaats. De pogingen om op detailniveau 
rechtvaardigheid te realiseren leidt steeds meer tot een 
aantasting van fundamentele
rechtvaardigheidsprincipes. De sterke
inkomensnivellering die sinds de
Tweede-Wereldoorlog is gerealiseerd kent een hoog 
rechtvaardigheidsgehalte, maar heeft z'n langste tijd 
gehad. De uitruil tussen inkomen en werk krijgt 
steeds meer negatieve gevolgen. 
Inkomensdenivellering is in de gegeven situatie niet 
slecht. Men dient echter wel oog te hebben voor de 
plaats van de denivellering. Inkomensdenivellering die 
uitsluitend ten goede komt aan de hoogste inkomens 
zet op langere termijn de sociale bindingen binnen een 
samenleving onder druk. Het absolute 
inkomensniveau heeft echter beperkte betekenis. Veel
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belangrijker is de gelijkwaardigheid van kansen. Met 
name bij lagere inkomens en middeninkomens kan 
denivellering vruchten afwerpen en door de lagere 
kosten van arbeid ontstaat een grotere vraag.

De werking van de arbeidsmarkt moet worden 
verbeterd. De flexibiliseringsdiscussie is met de 
komst van het paarse kabinet in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Nu behoren de winkelsluitingstijden 
tot de 'hot issues'. Andere zaken die aan de orde 
dienen te komen zijn vermindering van de regelgeving 
voor werkgevers, versoepeling van het ontslagrecht, 
meer mogelijkheden voor deeltijdarbeid, flexibele 
arbeids- en carrièrepatronen en een andere inrichting 
van de pensioenvoorzieningen.

Naast het probleem van de kosten van arbeid en de 
werking van de arbeidsmarkt kan nog gewezen 
worden op een aantal andere aspecten van de 
economische structuur zoals het technologiebeleid en 
de infrastructuur. Deze gaan echter buiten het bestek 
van dit artikel.

Een klemmende vraag die blijft liggen is of volledige 
werkgelegenheid kan worden gerealiseerd opdat 
iedereen die wil werken dit ook kan doen. Op korte 
tot middellange termijn lijkt mij dit perspectief niet 
realistisch. In de eerste plaats kan gewezen worden op 
de internationale ontwikkelingen. Deze zullen in 
eerste instantie door een verhevigde concurrentie een 
overwegend negatieve invloed hebben, maar later 
wellicht door een grotere markt juist een bijdrage 
kunnen leveren aan mondiale economische groei. De 
noodzaak tot duurzame groei vormt hierbij echter een 
belangrijke restrictie. In de tweede plaats dient 
gewezen te worden op de demografische afwikkeling 
van de na-oorlogse geboortegolf. Deze blijft nog 
ongeveer 15 tot 20 jaar actief op de arbeidsmarkt. 
Daarna valt veel aanbod van arbeid weg en ontstaat 
automatisch ruimte voor nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt. De eerste voorzichtige positieve 
effecten van deze omstandigheid zijn nu reeds 
merkbaar. Het realiseren van volledige 
werkgelegenheid in de toekomst zal met name 
afhankelijk zijn van de randvoorwaarden zoals die nu 
worden gesteld. Een belangrijk element daarin vormt 
de inrichting van de verzorgingsstaat.

Individu en verzorgingsstaat
Door de hoge inactiviteit staat de financiering van de 
verzorgingsstaat steeds meer onder druk Enerzijds 
dienen er pogingen te worden ondernomen om het 
draagvlak van de verzorgingsstaat te verbreden, 
anderzijds dient de blauwdruk van de huidige

verzorgingsstaat op zijn actualiteit te worden getoetst. 
Mogelijkheden om het draagvlak van de 
verzorgingsstaat te verbreden zijn reeds in de vorige 
paragraaf kort aan de orde geweest. Nu is het zaak de 
gedaante van de verzorgingingsstaat aan een nader 
onderzoek te onderwerpen.

Individuen sluiten zich bij elkaar aan en bereiken 
overeenstemming over een aantal normen en regels. 
Deze kunnen zeer primaire zijn bijvoorbeeld 
afspraken die uitsluitend betrekking hebben op de 
bescherming van persoonlijke vrijheid en eigendom 
(nachtwakerstaat). Aan de andere kant is ook een 
uitgebreid stelsel mogelijk dat veel dieper ingrijpt in 
het persoonlijke leven van de individuen die 
participeren in de afspraken. Het huidige beeld van de 
maatschappij sluit natuurlijk het meest aan bij de 
laatste situatie. De hiervoor geschetste theorie van het 
sociaal contract sluit goed aan bij de hedendaagse 
maatschappij-opvatting. Door zich bij het contract 
aan te sluiten verwerft men een aantal rechten, maar 
men levert ook wat in. Enerzijds een stukje vrijheid 
-men moet zich aan de regels houden- anderzijds mag 
worden verwacht dat men op de een of andere wijze 
positief bijdraagt aan de uitvoering van het contract. 
De algemene noemer waaronder die wijzen kunnen 
worden ondergebracht is maatschappelijke 
participatie.

Hoewel veel 'grootbetalers' van belasting suggereren 
dat zij de financierders en daarmee de dragers van de 
maatschappij zijn, is dit een te enge benadering van 
het contract denken. Maatschappelijke participatie 
kan zich op verschillende wijzen uiten en de 
toegevoegde waarde voor de maatschappij laat zich 
niet zonder meer in geld uitdrukken. Als al het 
vrijwilligerswerk zou wegvallen zou het welzijn fors 
verminderen. Toch komt vrijwiligerswerk in geen 
enkele economische statistiek voor en het wordt als 
zodanig niet positief gewaardeerd. Stel men vergelijkt 
twee participanten binnen het sociaal contract. De een 
heeft een zeer hoog inkomen uit vermogen en betaalt 
daardoor veel belasting, maar doet verder niet veel. 
De ander persoon heeft daarentegen geen eigen 
inkomen, maar doet zeer veel nuttig werk voor 
vrijwilligersorganisaties. De toegevoegde waarde 
voor de maatschappij luidt in verschillende termen. 
Ze leveren beide echter een bijdrage. Waarschijnlijk 
zal bij de tweede persoon een hogere mate van 
betrokkenheid bij de maatschappij kunnen worden 
gevonden en is uit hoofde van die omstandigheid hij 
of zij 'waardevoller' voor het sociaal contract. Het 
gedrag van de eerste persoon lijkt op het afkopen van 
zijn of haar plicht tot participatie in de zin van 
uitvoering geven (positief ondersteunen) van het 
sociaal contract.

--------------- X_£_-F
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Het is echter zeer de vraag of men de bijdragen van 
de participanten in het contract kan en mag 
vergelijken. Zoals we hebben geconstateerd is de 
vergelijkbaarheid lastig omdat merits monetair 
worden uitgedrukt en het marktmechanisme op 
bepaalde vlakken faalt om de prijs van een opoffering 
of juist de toegevoegde waarde van een prestatie tot 
uitdrukking te brengen. Maar naast de markt als 
allocerend mechanisme kennen we ook nog het 
budgetmechanisme. Door de werking van het 
budgetmechanisme kunnen de tekortkomingen van het 
marktmechanisme worden ondervangen. Via een 
democratische besluitvormingsprocedure wordt 
ingegrepen in de natuurlijke werking van de markt. 
Als de democratie goed functioneert komt in het 
handelen van de overheid de wil van de meerderheid 
van de burgers tot uitdrukking. De wil van de burgers 
kan worden vergeleken met een interpretatie of 
aanpassing van regels van het sociaal contract. Via 
het budgetmechanisme wordt dus uitdrukking 
gegeven aan de maatschappelijke waardering voor 
prestaties die niet of laag worden gewaardeerd in het 
marktmechanisme. Een probleem hierbij kan zijn dat 
de besluitvorming wordt gedomineerd door de 
meerderheid. Echter binnen een rechtsstaat mag 
worden verwacht dat de belangen van de minderheid 
niet onevenredig worden geschaad en dat deze worden 
meegenomen in het besluit. Wat nu als, zoals door 
veel schrijvers wordt geconstateerd, een kloof bestaat 
tussen burger en bestuur? In dat geval bestaat er een 
groot risico dat bij aanpassingen van het sociaal 
contract onvoldoende ingespeeld wordt op de wensen 
en gevoelen van de participanten: de burgers. 
Wanneer de inhoud van het sociaal contract op kleine 
punten afwijkt van hetgeen de participanten optimaal 
achten dan is er geen probleem. Echter wanneer de 
afwijkingen de tolerantiegrens overschrijden en 
mensen zich daarvan bewust worden dan ontstaat 
ontwijkend gedrag. Men is minder bereid bijdragen te 
leveren ter uitvoering van hét contract. Symptomen 
hiervan zijn normvervaging en bijvoorbeeld 
belastingontwijking en ontduiking. Naarmate de 
inhoud van het sociaal contract verder afwijkt van 
hetgeen de percipiërende burger als wenselijk 
beschouwt zal het calculerend gedrag van het individu 
toenemen. Het is daarom van enorm belang dat 
burgers kunnen participeren in het bestuur. Meningen 
dienen beter te worden uitgewisseld en discussies 
moeten uit de studeerkamertjes worden gehaald en 
toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek 
zonder te vervallen in algemeenheden. 
Volksvertegenwoordigers zullen meer het volk moeten 
vertegenwoordigen en minder een partij. 16

Een belangrijke vraag die is blijven staan is de 
volgende. Mogen de bijdragen van individuen 
überhaupt worden vergeleken? Vergelijking in 
absolute termen is niet wenselijk. In een sociaal 
contract moet worden opgenomen dat iedereen (die dit 
kan) een bijdrage naar vermogen levert. Die bijdragen 
worden gedefinieerd als een aantal minimumnormen. 
De inhoud van de bijdragen kan zoals we reeds eerder 
hebben geconstateerd zeer divers zijn. De maatstaf 
om bijdragen te beoordelen is daarom ten principale 
relatief ten opzichte van de norm en niet ten opzichte 
van elkaar. Een meer minder vergelijking tussen 
bijdragen is niet nodig omdat het referentiepunt de 
inhoud van de regels van het contract vormt. In een 
sociaal contract zal de inhoud van prestaties nader 
moeten worden omschreven. Een opgenomen 
zorgplicht zou bijvoorbeeld kunnen worden 
gewaardeerd als een prestatie in de zin van het sociaal 
contract. Het is nodig om door een brede 
maatschappelijke discussie overeenstemming te 
bereiken over de prestaties die men wenst te 
honoreren. Indien alle activiteiten worden 
gewaardeerd dan loopt men het risico dat de 
participanten van elkaar vinden dat te weinig wordt 
bijdragen. In dat geval valt het contract uit elkaar.

Een individu moet de mogelijkheid hebben zich 
maximaal te kunnen ontplooien. Binnen de 
verzorgingsstaat worden echter alleen die activiteiten 
gewaardeerd die een bijdrage leveren aan de 
uitvoering van het sociaal contract en dus als nuttig 
kunnen worden beoordeeld. Een individu dat geen 
bijdrage wil leveren hoeft dat niet, maar kan 
vervolgens ook geen aanspraak maken op de rechten 
die voortvloeien uit het sociaal contract.15

Verzorgingsstaat en sociale zekerheid
De verzorgingsstaat omvat natuurlijk meer dan alleen 
het sociale zekerheidsstelsel. In verband met de lengte 
van het betoog worden andere belangrijke elementen 
van de verzorgingsstaat zoals de gezondheidszorg 
buiten beschouwing gelaten. Dat wil overigens niet 
zeggen dat de voorgaande opmerkingen niet op deze 
elementen van toepassing kunnen zijn. Bij de 
inrichting van het sociale-zekerheidsstelsel staan twee 
theoretische stelsels tegenover elkaar. Enerzijds het 
systeem van het basisinkomen en anderzijds het 
mini-stelsel. Het huidige stelsel zit daar ergens tussen 
in. Bij een plaatsbepaling op een rechte lijn bevindt 
het huidige stelsel zich waarschijnlijk, door het 
verzekeringskarakter, iets dichter bij een mini-stelsel. 
Hoewel de collectieve en verplichtende bepalingen

16 Mensen die dit niet kunnen bijdragen bijvoorbeeld door een handicap, vallen naluurlijk wel binnen het sociaal
contract, In elk rechtvaardige maatschappij zal een basisvoorziening zijn waarop zij kunnen terugvallen. De inhoud van 
deze basisvoorziening hangt echter af van de afspraken binnen het sociaal contract.

Liberté Egalité Fraternité 60 December '94



daar sterk afbreuk aan doen. De tegenstelling die door 
voor- en tegenstanders van de stelsels wordt 
gesuggereerd is echter betrekkelijk. In een systeem 
met een basisinkomen bestaat evenals in het 
mini-stelsel de mogelijkheid om zich privaat bij te 
verzekeren. Het verschil zit in het karakter van de 
eerste 'uitkering'. In het mini-stelsel staat het 
verzekeringskarakter voorop. Individuen moeten voor 
zichzelf zorgen. Pas wanneer dit niet mogelijk is, dan 
bestaat recht op een door de overheid gegarandeerde 
uitkering.

In het basisinkomen wordt ervan uitgegaan dat 
iedereen een bepaalde prestatie levert jegens de 
maatschappij en dat daarvoor een beloning wordt 
ontvangen in de vorm van een voor iedereen geüjke 
uitkering. Hierbij wordt van de fictie uitgegaan dat 
elke prestatie even nuttig is voor de maatschappij, dus 
bijvoorbeeld ook non-participatie. In hoeverre deze 
veronderstelling houdbaar is binnen een sociaal 
contract is twijfelachtig. De participanten zullen van 
iedereen een inspanning eisen. Bij grote 
non-participatie zal de motivatie om bij te dragen aan 
het sociaal contract snel afnemen, waardoor de 
afwentelings- en ontwijkingsmechanismen ruim in 
werking worden gezet. Ook bij een basisinkomen zal 
als eis moeten blijven bestaan dat men een nuttige 
activiteit levert. Een nuttige activiteit is een activiteit 
waarvan de nuttigheid door de participanten van het 
contract als zodanig wordt erkend. Een probleem 
blijft natuurlijk dat de maatschappij
nuttigheidsmaatstaven opstelt en dit in strijd kan zijn 
met de ontplooingsbehoefte van het individu. Alleen 
volledige tegemoetkoming in de vorm van 
ongeclausuleerd basisinkomen geeft maximale 
vrijheid aan het individu. Het is van de maatschappij 
niet onredelijk om een tegenprestatie te verlangen van 
de participanten. Men verkrijgt er namelijk ook een 
gedefinieerde aanspraak voor terug. De principiële 
vraag of de maatschappij ook eisen mag stellen aan 
de inhoud van de positieve bijdrage beantwoord ik 
daarom op grond van het voorgaande bevestigend.

Het betoog leidt tot een principiële voorkeur voor een 
geclausuleerd basis-inkomen. In het systeem van een 
basis-inkomen worden alle nuttige prestaties 
gewaardeerd en er is maximale ontplooiingsvrijheid 
voor het individu.

Toch zou ik nu niet willen pleiten voor de invoering 
van een basisinkomen op korte termijn. Een aantal 
praktische argumenten is van doorslaggevende aard. 
In de eerste plaats is het zeer lastig om onderscheid te

maken tussen nuttige en niet-nuttige activiteiten en 
deze als zodanig ondubbelzinnig in wetgeving vast te 
leggen. Een ongeclausuleerd basisinkomen leidt tot 
uitholling van de solidariteit en tast daardoor het 
draagvlak van de verzorgingsstaat aan. Bij een 
basisinkomen dienen enorme hoeveelheden geld te 
worden overgedragen. Dit leidt in het huidige 
belastingsysteem tot zeer hoge marginale tarieven die 
een grote uitstoot van werk tot gevolg hebben16. Een 
volledig geïndividualiseerd stelsel (dit geldt voor een 
basis-inkomen, maar ook voor het mini-stelsel) heeft 
forse negatieve budgettaire effecten. Tenslotte leidt 
ook een basis-inkomen niet zoals voorstanders 
suggereren tot de gewenste eenvoud. Bij een 
basis-inkomen dat lager ligt dan het sociaal minimum 
blijft de noodzaak van additionele verzekeringen 
bestaan.

In de gegeven situatie vormt het mini-stelsel de meest 
reële optie als 'next-best' stelsel. Een mini-stelsel is 
solidair met de zwakkeren in de samenleving, 
garandeert blijvende betaalbaarheid van een 
basisuitkering, waardoor een grote mate van 
rechtszekerheid wordt geboden en een mini-stelsel 
biedt ruim baan aan de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. Door additionele verzekeringen af te 
sluiten kan, indien gewenst, terugval op het sociaal 
minimum worden voorkomen. Een belangrijk nadeel 
van het mini-stelsel blijft echter de eenzijdige 
gerichtheid op betaalde arbeidsparticipatie. Daarnaast 
bestaan er onverzekerbare risico's zoals 
werkeloosheid die alsnog door de overheid 
gegarandeerd moeten worden afgedekt.

Conclusie
Verschillende ontwikkelingen oefenen een niet te 
negeren invloed uit op de structuur van de 
maatschappij. Arbeid vormt een centraal element in 
de huidige maatschappij, omdat het een van de 
belangrijkste vormen is van maatschappelijke 
participatie. Een probleem is echter dat 
arbeidsparticipatie voor iedereen een doel is dat zeker 
op korte termijn niet realiseerbaar is. Daarnaast is er 
sprake van een onderwaardering van andere vormen 
van maatschappelijke participatie. Bij de inrichting 
van de verzorgingsstaat dient rekening gehouden te 
worden met de noodzaak dat burgers participeren bij 
de uitvoering van het sociaal contract. Bijdragen 
dienen ruimer te worden geïnterpreteerd te worden 
dan de huidige veelal eenzijdig op arbeidsparticipatie 
gerichte en in monetaire termen luidende 
merit-metingen. Het geclausuleerde basis-inkomen

---------------------------------- X-etF-

De inkomsten van de overheid worden voor het grootste gedeelte opgebracht door belasting te heffen op 
arbeid (loonbelasting en inkomstenbelasting). Indien meer inkomsten moeten worden gegenereerd dan zullen de  
tarieven dienen te stijgen. Door hogere tarieven stijgen de kosten van arbeid.
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sluit als model voor de verzorgingsstaat ten principale 
het beste aan bij de geschetste ontwikkelingen en 
uitgangspunten. De maatschappij is echter nog niet 
voldoende geëvolueerd om het basis-inkomen in te 
voeren. Praktische problemen maken het 
basis-inkomen vooralsnog onuitvoerbaar. In
afwachting van de noodzakelijke veranderingen

waarbij met name gedacht kan worden aan een 
hervorming van het belastingstelsel vormt het 
mini-stelsel een next-best uitgangspunt voor de 
inrichting van de verzorgingsstaat.

Stan Stevens is student fiscale economie en oud 
hoofdbestuurder van de JOVD. •

Werkgelegenheid
Paul Kraan

De recessie van begin jaren negentig heeft Nederland 
opgescheept met enorme werkloosheidscijfers, terwijl 
we de klap van de jaren tachtig nog niet te boven 
waren. Hoewel de tweede helft van het vorig 
decennium economisch herstel te zien gaf, vertaalde 
die zich niet in een evenredige groei van de 
werkgelegenheid. Zodoende wordt ons land 
geconfronteerd met het verschijnsel dat na elke 
recessie de economie weer aantrekt, maar de 
slachtoffers ervan structureel werkloos worden. Zij 
blijven achter in het dal van de conjunctuur. Eenmaal 
werkloos, voorgoed werkloos, zo lijkt het.
Dit grote tekort aan werkgelegenheid bedreigt de 
sociale en economische stabiliteit en tast daarmee de 
grondslagen van de maatschappelijke solidariteit aan. 
Met name in de grote steden manifesteert het spook 
van de werkloosheid zich. Wijken waar meer dan de 
helft van de inwoners niet in het eigen inkomen kan 
voorzien zijn eerder uitzondering dan regel. De 
verzorgingsstaat dreigt onbetaalbaar te worden, zo zij 
dit al niet is.

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat 
ingrijpende maatregelen nodig zijn om het onheil af te 
wenden. Vele huisjes zijn lang niet zo heilig meer als 
ze enige jaren geleden nog waren, vele voorheen 
onbespreekbare zaken staan tegenwoordig ter 
discussie.
Toch valt op, dat de discussie zich nog steeds in grote 
mate concentreert op defensieve maatregelen binnen 
de bestaande economische ordening. Te vaak wordt 
slechts gesproken over het herverdelen of goedkoper 
maken van bestaande arbeid. De discussie over het 
creren van echt nieuw werk wordt daardoor vaak naar 
de achtergrond geschoven.
Zo is deeltijdwerk een wapen in de strijd geworden. 
Het moet gezegd worden dat, dat inderdaad banen 
kan opleveren. Een wettelijk recht op deeltijdwerk is 
echter een te rigide middel. In een tijd waarin we 
maatwerk moeten leveren, kunnen werkgevers en 
werknemers hier beter decentraal afspraken over 
maken.

Al was het maar omdat de mogelijkheden sterk 
afhangen van de structuur van de betreffende 
organisatie, hoewel die soms aangepast kan worden. 
De overheid kan hierbij een nuttige, doch slechts 
voorwaardenscheppende rol vervullen. Bovendien 
mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat 
sommige mensen productiever zijn dan anderen. 
Zouden zij plaats moeten maken voor minder 
productieven, leidt dat op termijn tot vernietiging in 
plaats van creatie van werkgelegenheid.
Tevens wordt getracht de "wig" tussen bruto en netto 
lonen te verkleinen. Dat mag dan leiden tot een 
stijging van de werkgelegenheid, of die groot genoeg 
is voor een wezenlijke verbetering van de situatie is 
de vraag. Dat laat onverlet dat vooral moet worden 
doorgegaan met deze verlichting van de lasten op 
arbeid.

Maar nogmaals, het geheel overziend valt op, dat 
deze maatregelen de problematiek trachten op te 
lossen door verdeling van de bestaande arbeid en 
verlaging van de kosten ervan, daarbij alle bestaande 
sociaal-economische instituties intact latend. Vanuit 
deze beperkte optiek laat je echter kansen onbenut.

Innovatie
En kansen zijn er, naast bedreigingen, volop in een 
wereld, waarin de internationale concurrentie en 
economische integratie steeds groter wordt, afstanden 
steeds kleiner, markten steeds meer liberaliseren en de 
technologische vernieuwing zich ongekend snel 
voltrekt. De globalisering van de wereldeconomie 
beperkt zich niet langer tot enkele laagwaardige 
arbeidsintensieve sectoren, maar strekt zich over de 
volle breedte van het economische spectrum uit. Deze 
mondiale dynamiek leidt ertoe, dat de 
concurrentiepositie van een land niet langer zozeer 
bepaald wordt door het niveau van de kosten, als wel 
door het innovatieve vermogen dat het tentoonspreidt. 
Werkgelegenheidsbeleid moet zich dan ook vooral 
door dat inzicht laten leiden.
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De arbeidsmarkt
Laten we allereerst de Nederlandse arbeidsmarkt 
bekijken. Afgerekend dient te worden met de 
verstarring op die markt. Talloze regels, bedoeld om 
te beschermen, werken averechts. Het is het zelfs de 
vraag, of deze regels wel zo sociaal zijn als ze lijken. 
Al te vaak beschermen ze insiders tegen de 
concurrentie van outsiders; werklozen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het ontslagrecht. Toch is hier een 
waarschuwing op z'n plaats. Indien al te enthousiast 
te werk wordt gegaan is de kans immers groot dat het 
kind met het badwater wordt weggegooid. Zo valt op 
dat vaak verlaging of zelfs afschaffing van het 
minimumloon als wapen in de strijd wordt genoemd, 
terwijl empirisch is aangetoond dat dit weinig 
resultaten oplevert. Zo wordt een uiterst sociale 
verworvenheid zinloos opgeofferd.
Bovendien is meer dynamiek niet per definitie 
hetzelfde als meer flexibiliteit. De OESO wijst in 
haar rapport "Employment Outlook" niet voor niets 
op het feit dat het Japanse "Life-Time-Employment" 
voordelen kent ten opzichte van het Amerikaanse 
"Job-Hopping". Deze voordelen zijn gelegen in het 
feit dat het voor werkgevers bij een langer 
dienstverband aantrekkelijker is om in hun 
werknemers te investeren. Maar zo’n constatering is 
geen beletsel voor het vaker laten wisselen van functie 
binnen dezelfde organisatie.

Institutionele verandering
De problematiek van de arbeidsmarkt is ook een 
vraagstuk van economische ordening. De laatste 
twintig jaar is steeds gezocht naar oplossingen binnen 
de bestaande institutionele kaders. De samenleving 
van de jaren negentig is echter niet die van de jaren 
vijftig.
De overlegeconomie is ontstaan in een hiërarchisch, 
verzuild tijdperk, en functioneerde destijds goed. De 
moderne burger is echter een product van emancipatie 
en individualisering. De organisaties die nog steeds 
worden geacht hem te representeren doen dat niet 
meer. Bovendien slagen de sociale partners er niet in, 
de twee taken die hen publiekrechtelijk toekomen 
behoorlijk te vervullen. Het zijn juist die taken die 
zo'n cruciale rol spelen in de werking van de 
arbeidsmarkt.

Zo is daar ten eerste de loonvorming. De algemeen 
verbindend verklaarde CAO's beschermen insiders 
tegen de toetreding van outsiders. Bovendien leiden 
bovenmatige loonsverhogingen in een sector tot 
inflatie, waarvan de prijs wordt betaald door de 
samenleving als geheel. Dat veroorzaakt 
afwentelingsgedrag. De overheidsbescherming van de 
CAO kan beter vervallen. Zodoende ontstaat niet

alleen loonconcurrentie, maar kan ook gebruik 
worden gemaakt van de ruimte tussen de laagste 
CAO-schalen en het minimumloon. Met name in de 
dienstensector, die minder bloot staat aan 
internationale loonconcurrentie, zouden zo vele banen 
voor laaggeschoolden ontstaan.
Het tweede gebied dat de sociale partners bestrijken is 
dat van de sociale verzekeringen. Nog altijd vertonen 
zij op dat terrein hun brevet van onvermogen. Het 
huidige stelsel van werknemersverzekeringen is er een 
dat aanzet tot inactiviteit, in plaats van activiteit. Dat 
is onvermijdelijk in een systeem waar geen van de 
betrokkenen er belang bij heeft het aantal 
uitkeringsgerechtigden zo laag mogelijk te houden.

Gelukkig is met de komst van het paarse kabinet 
eindelijk zicht gekomen op een herziening van ons 
corporatistische stelsel. VVD-leider Bolkestein pleitte 
al enige jaren voor herstel van het 'primaat van de 
politiek', en ook binnen D66-kringen dacht men in die 
richting. Met de opkomst van de liberale vleugel 
binnen de PvdA lijkt de tijd gekomen dat 
daadwerkelijke institutionele vernieuwing mogelijk 
wordt.

De algemeen verbindende verklaring staat eindelijk op 
de helling, al zal dat nog wel wat voeten in de aarde 
hebben. Tevens zullen de verzekeringen tegen ziekte 
en arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk binnen 
afzienbare tijd over worden gelaten aan de markt. 
Voor per definitie onverzekeibaren kan dan eventueel 
een publieke voorziening worden getroffen. Voorts 
kan de marktwerking enigszins worden verzacht door 
invoering van een acceptatieplicht en een minimum 
verzekeringsplicht.
Maar ook aan de arbeidsvoorziening valt veel te 
verbeteren. Momenteel functioneren de 
arbeidsbureaus allerbelabberst, getuige de recente 
brief van minister Melkert aan het CDA. Ook hier 
valt er veel voor te zeggen om de rol van werkgevers 
en werknemers te beperken, zodat de overheid de haar 
toekomende rol van regisseur meer tot gelding kan 
laten komen. Ze zou die positie bijvoorbeeld kunnen 
benutten om eens te onderzoeken of gekomen kan 
worden tot een verregaande integratie van 
arbeidsbemiddeling en uitkeringsverstrekking, de 
zogenaamde één-loket-gedachte. De organisatie die 
dan zou ontstaan kan veel beter worden afgerekend 
op resultaat. Immers, elke succesvolle bemiddeling 
betekent een uitkering minder. Het is van het grootste 
belang dergelijke incentives in te bouwen in het 
systeem. Tevens zou meer gebruik moeten worden 
gemaakt van de expertise die uitzendbureaus de 
laatste decennia op dit gebied hebben opgebouwd.

-------------------------------------T -etF-
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De markten voor goederen en 
diensten
Tot nu toe is vooral gekeken naar het tot stand 
brengen van meer dynamiek op de arbeidsmarkt. 
Voor het vergroten van het innovatieve vermogen van 
de economie is echter meer nodig. Niet alleen van 
werknemers moet meer verlangd worden, maar zeker 
ook van ondernemingen. Deze zoeken en vinden in 
ons land nog altijd beschutting in talloze kartels. 
Zodoende gaan zij concurrentie uit de weg en maken 
het nieuwkomers op de markten voor goederen en 
diensten bijzonder moeilijk toe te treden. 
Prijsafspraken en vestigingseisen zijn er legio. 
Hoewel de overheid de laatste jaren een begin heeft 
gemaakt met het aanpakken van deze kartels, valt er 
op dit gebied nog heel veel te verbeteren. De 
wetgeving op dit gebied staat momenteel kartels nog 
toe, mits zij niet strijdig zijn met het algemeen belang. 
Dit moet naar Europees voorbeeld worden veranderd 
in het verbieden van kartels, tenzij de deelnemers zelf 
kunnen aantonen dat hun kartel niet strijdig is met het 
algemeen belang. Tevens dient het toezicht op de 
kartelwetgeving van Economische Zaken naar een 
onafhankelijke instantie te verhuizen. Want hoe kun 
je in vredesnaam het kartel verbieden van de 
ondernemers met wie je vorige week nog op 
handelsreis was?
Met deze maatregelen kan niet getreuzeld worden, 
want de internationale concurrentie zal uiteindelijk 
onze nationale kartels toch niet sparen. Wie op zijn 
thuismarkt al aan concurrentie gewend is, kan daar 
veelal beter tegen. Het zou een partij als de VVD, die 
als het werkzoekenden betreft vaak de mond vol heeft 
over 'prikkels', sieren als ze deze ook eens losliet op 
haar eigen ondernemende electoraat.

Menselijk kapitaal
Een keuze voor concurreren op innovatief vermogen 
is mede een keuze voor concurreren op kennis. 
Kennis is naar zijn aard vooral een vorm van 
menselijk kapitaal. Daarin zal men blijvend fors 
moeten investeren.
Op het hoogste niveau zijn verdere investeringen in de 
kennisinfrastructuur gewenst. Het groeperen van 
bedrijven die werken met hoogwaardige technologieën 
rondom excellerende onderzoekscentra, bijvoorbeeld 
universiteiten, verdient ondersteuning door de 
overheid. Het NWO probeert al om de samenwerking 
tussen universiteit en bedrijfsleven verder uit te 
bouwen, zowel bij toegepast als fundamenteel 
onderzoek. Deze projecten dienen gestimuleerd te 
worden. Ze scheppen namelijk niet alleen 
werkgelegenheid voor hoger opgeleiden, maar bij 
succes uiteindelijk ook voor lager opgeleiden. Deze

bedrijven hebben tenslotte ook leveranciers en 
dienstverleners nodig.
Investeren in scholing aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt is een verstandige vorm van 
inkomenspolitiek. Immers, wie in voldoende mate 
geschoold is kan zichzelf primair een fatsoenlijk 
inkomen verwerven. Dat is efficiënter én socialer. 
Indicatief is het feit, dat 25 % van de werklozen in 
ons land uit allochtonen bestaat, vaak onvoldoende 
opgeleid. Hen zullen algemene vaardigheden moeten 
worden bijgebracht, zoals het beheersen van de 
Nederlandse taal. Daar is een taak voor de overheid 
weggelegd. Voorts is het van belang hen specifieke 
vaardigheden bij te brengen. Dat dient het 
bedrijfsleven voor zijn rekening te nemen.

Innovatie, vernieuwen en aanpassen
Kortom, voor het scheppen van werkgelegenheid is 
meer nodig dan het goedkoper maken en verdelen van 
de bestaande arbeid. Deze defensieve strategie is niet 
zinloos, maar wel beperkt.
Het verdient aanbeveling daarnaast een offensieve 
strategie uit te werken, gericht op het vergroten van 
het innovatief vermogen van de economie.
Deze zal grofweg uiteenvallen in drie componenten. 
Ten eerste zal meer dynamiek op de arbeidsmarkt 
moeten ontstaan, vooral ook door institutionele 
verandering. Daarbij moet worden vermeden 
dynamiek met flexibiliteit te verwarren en elementaire 
sociale waarden te laten vallen.
Ten tweede moeten ook de markten voor goederen en 
diensten meer dynamiek gaan vertonen. Forse 
aanscherping van het mededingingsbeleid is daartoe 
vereist. Ondernemingen moeten in principe continu 
bloot staan aan concurrentie.
Ten derde dienen we blijvend fors te investeren in 
onze kennisinfrastructuur, van hoog tot laag. 
Zodoende wordt aanwezige kennis vergroot, meer in 
het bijzonder het aanwezige menselijk kapitaal. De 
keuze daarvoor lijkt gezien de internationale 
ontwikkelingen voor de hand te liggen.
Indien deze offensieve strategie wordt gehanteerd, 
zullen we beter in staat zijn om voortdurend te 
vernieuwen en ons aan te passen, om te innoveren 
dus. Dat is tenslotte wat de moderne tijd van ons 
vraagt.

En is de aanval uiteindelijk niet de beste verdediging?

Paul Kraan is coördinator werkgroep Sociale 
Economie -van de Jonge Democraten •
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Flexibel belonen zet meer zoden aan 
de dijk dan loonmatiging

Rick van der Ploeg

Een veelgehoord cliché is dat in Nederland 
succesvolle mensen met enige argwaan worden 
beschouwd en als het de spuigaten uitloopt lopen ze 
zelfs het gevaar afgebrand te worden. Dit begint reeds 
op school waar kinderen die proberen meer dan het 
gemiddelde te presteren voor "streber" worden 
uitgescholden, maar geldt eveneens voor uitblinkers 
in sport of entertainment. Een soortgelijke cultuur 
treft men aan op de arbeidsmarkt. Werknemers 
worden in Nederland min of meer hetzelfde betaald 
ongeacht of ze nu veel of weinig presteren. Zo komen 
afspraken over prestatietoeslagen en "merit rating" 
slechts in een derde van de cao's voor en zelfs dan 
zijn de toeslagen zelden meer dan 20 procent van het 
basisloon. Extra beloningen op basis van persoonlijke 
beoordelingen of tariefachtige beloningen komen 
maar in ongeveer een kwart van de cao’s voor. Het 
gelijkheidsprincipe is dus ook wat betreft het belonen 
van werknemers diep in onze cultuur geworteld.

Bij de vakbondsorganisaties als het FNV heerst een 
taboe op het begrip prestatieloon. Men vlucht in 
flauwe argumenten over de onwenselijkheid van 
stukloon en het opjagen van werknemers. Niemand 
beweert echter dat secretaresses per aanslag op de 
wordprocessor betaald moeten worden. Toch is het 
buiten kijf dat voor een goede motivatie van de 
werknemer een verstandige vorm van flexibel belonen 
onontbeerlijk is. Anton Westerlaken van het CNV 
illustreerde dit met apen en bananen. Stel dat je in een 
kooi met apen een tros banen op een moeilijk 
bereikbare plaats hangt dan bemachtigt de aap die er 
de meeste moeite voor doet de tros bananen en vreet 
die in zijn eentje op. Indien de groep apen in het 
vervolg besluit de tros bananen eerlijk te verdelen, 
dreigt het gevaar dat geen van de apen de moeite wil 
doen om de tros bananen te bemachtigen. Dit 
voorbeeld illustreert een dilemma: als er teveel 
aandacht aan het verdelen van de buit wordt besteed, 
blijft er minder energie over om de buit binnen te 
halen. In het bedrijfsleven geldt ook dat werknemers 
minder gemotiveerd zijn hun best te doen wanneer ze 
niet een gedeelte van het surplus in het vooruitzicht 
gesteld wordt. Een voordeel van prestatielonen is dat 
werknemers een belang krijgen in het verwerven van 
vaardigheden en het leveren van goede prestaties.

Vakbonden protesteren dat het meten van de prestatie 
aan de willekeur van de beoordelaar overgelaten 
wordt en dat de arbeidsverhoudingen verziekt worden. 
Maar als de vakbonden de kop in het zand steken, dan 
gebeurt het toch en wordt het een rommeltje. Daarom 
kunnen vakbonden beter hun energie besteden aan het 
bijdragen aan een goed stelsel van beoordeling van 
prestaties. Belangrijk is dat incidentele
prestatieverhogingen van individuele werknemers 
incidentele toelagen en niet structurele
salarisverhogingen tot gevolg hebben. 
Prestatiebeloning hoeft niet altijd in geld tot uiting te 
komen. Zo ontvangt bijna veertig procent van de 
Nederlandse werknemers een door de werkgever 
betaalde opleiding. Dit is één van de meest 
interessante manieren van flexibel belonen omdat dit 
zowel de werkgever als de werknemer ten goede 
komt. Wanneer het bedrijfsspecifieke vaardigheden 
betreft, dan is het logisch dat de werkgever de kosten 
voor zijn rekening neemt. Wanneer het echter 
generieke vaardigheden betreft, is er duidelijker 
sprake van een vorm van flexibel belonen. Overigens 
geldt dat de meeste vaardigheden verworven worden 
tijdens het werk - "leaming by doing".

In beroepen waar vrije toetreding belemmerd wordt of 
sprake is van prijsafspraken gaat betaling per 
verrichting hand in hand met monopolievorming. 
Notarissen, makelaars en fysiotherapeuten genieten 
van prestatiebeloning, maar dit is alleen acceptabel 
indien dit met een krachtiger mededingingsbeleid en 
liberaler toetredingsbeleid gepaard gaat. Omdat het 
aanbod van medisch-specialistische zorg voor een 
groot gedeelte haar eigen vraag bepaalt en deze zorg 
veel kosten elders in het ziekenhuis met zich 
meebrengt, is het gepast medische specialisten een 
basisinkomen in plaats van een prestatiebeloning te 
geven.

In bedrijven waar het moeilijk of sociaal 
onaanvaardbaar is om individuele prestaties te meten, 
denk bijvoorbeeld aan de problemen rond het meten 
van de klantvriendelijkheid van cassières, is het 
ongewenst om tot individuele vormen van 
prestatiebeloning over te gaan. In dergelijke bedrijven 
zullen werknemers, met dezelfde vergelijkbare 
functie, hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde 
anciënniteit maar ongeacht de geleverde prestaties,
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ongeveer hetzelfde betaald worden. De hamvraag is 
wat de werkgevers zullen doen om de beste 
werknemers aan te trekken, te behouden en te 
motiveren gegeven dat de werkgever niet en potentiële 
werknemers wel kunnen inschatten wat hun 
arbeidsproduktiviteit is. Het antwoord is nogal 
duidelijk. Bedrijven zullen een hoger loon betalen dan 
noodzakelijk is om de arbeidsmarkt te ruimen. Zelfs 
als een bedrijf tweehonderd sollicitanten per vacature 
krijgt, zal ze niet het loon verlagen omdat dan de kans 
groter is dat een minder goede werknemer bereid is de 
baan te accepteren. Dit is waarom zowel werkgevers 
als werknemers een belang bij het algemeen 
verbindend verklaren van cao's hebben. Het niet 
kunnen of willen meten van individuele prestaties 
vertaalt zich dan in werkloosheid. Anders gezegd: een 
kapitalistische economie heeft de dreiging van 
werkloosheid nodig om arbeidskrachten te motiveren 
hun best te doen. Zo bezien is het ook vanuit het 
oogpunt van het terugdringen van de werkloosheid 
gewenst meer van prestatiebeloningen gebruik te 
maken.

Indien individuele vormen van flexibel belonen niet 
mogelijk zijn, is het met name van belang collectieve 
vormen van flexibel belonen tot stand te brengen. Zo 
treft men in slechts 18 procent van cao's regelingen 
voor winstdeling aan waarbij de hoogte van de 
winstuitkering niet boven 4 procent van het loon 
uitkomt. In een recessie vallen de bedrijfsresultaten 
tegen en daalt de winstuitkering. Zelfs als het 
basisloon niet reageert op de verslechterde 
marktcondities, worden de loonkosten gematigd en 
wordt daarmee de daling van de werkgelegenheid 
afgeremd. Winstdeling werkt als een automatische 
schokdemper en levert een bijdrage aan het 
wegwerken van stagflatie.17 Sommige economen en 
politici zijn daarom een warm voorstander van het 
(fiscaal) aantrekkelijker maken van winstdeling - zie 
bijvoorbeeld de wet Vermeend-Vreugdenhil. De 
schokdemper corrigeert het functioneren van een 
markteconomie welke kampt met een structureel 
aanbodoverschot van goederen en van arbeid. 
Doordat er sprake is van onvolledige mededinging op 
de goederenmarkt, geldt voor de meeste bedrijven dat 
de prijs voor hun produkt hoger is dan de marginale 
kosten. Geen wonder dat onze maatschappij vergeven 
is van de marketing en de advertenties en van 
aanhoudende verkopers die terughoudende kopers 
over de streep proberen te trekken. De ontoereikende

vraag van burgers naar goederen vertaalt zich in 
onvrijwillige werkloosheid van burgers.18 Door 
winstdeling op grote schaal in te voeren, krijgen 
bedrijven net zoveel belang om werknemers aan te 
trekken als om produkten te verkopen.

Het is misschien nuttig om het principe van 
winstdeling met een voorbeeld te illustreren. Een 
bedrijf past de omvang van haar personeel aan totdat 
de marginale opbrengsten van een additionele 
werknemer precies gelijk zijn aan de loonkosten - zeg 
dertig gulden per uur. De gemiddelde opbrengsten 
moeten ook voldoende zijn voor overhead, kapitaal en 
winst en zijn daarom hoger dan de marginale 
opbrengsten per werknemer - zeg veertig gulden per 
uur. Stel nu dat de duizend werknemers 
overschakelen naar omzetdeling (een speciale vorm 
van winstdeling): iedere werknemer krijgt voortaan 
driekwart van de omzet per werknemer. Zowel het 
traditionele looncontract als dit winstdelingscontract 
levert iedere werknemer per uur op. Onder het 
looncontract heeft het bedrijf geen enkele reden 
additionele werknemers in dienst te nemen omdat de 
marginale opbrengsten van een extra werknemer 
overeenkomen met de marginale kosten. Echter onder 
dit winstdelingscontract levert een nieuwe werknemer 
dertig gulden aan opbrengsten op, terwijl de kosten 
slecht driekwart van dit bedrag zijn. Door een nieuwe 
werknemer in dienst te nemen, verdient het bedrijf 
tien gulden per uur omdat de loonkosten afnemen met 
een dubbeltje per uur. Winstdeling geeft bedrijven dus 
een prikkel om meer werknemers in dienst te nemen.

Indien bedrijven op grote schaal overstappen op 
winstdelingsarrangementen worden deze effecten 
versterkt naarmate additionele werknemers hun 
inkomen besteden aan de produkten van andere 
bedrijven en de werknemers in die bedrijven hun 
inkomen weer besteden. Met behulp van deze 
Keynesiaanse hefboom levert winstdeling ook een 
bijdrage aan de oplossing van het probleem van 
chronische onderbesteding en werkloosheid. Omdat 
bedrijven een groter gezamenlijk dan individueel 
belang hebben bij winstdeling, is een coördinerende 
rol van de overheid vereist in het aanmoedigen van 
winstdelen en het vermijden van "free rider"-gedrag. 
De oudere werknemer wiens baan minder op de tocht 
staat dan die van de jonge werknemer zal zich eerder 
verzetten tegen winstdeling en de variabiliteit in 
inkomen die daarmee gepaard gaat. Omdat

u Zie M.L. Weitzman, The ShareEconomy. ConqueringInflation, Harvard University Press, Cambridge, Mass.,
1984.
18 Vergelijk met de voormalige Sovjet Unie waar de economie gekenmerkt werd door een structureel
vraagoverschot van goederen en arbeid, Bedrijven hadden immers moeite om werknemers te vinden, om dat burgers 
m et hun extra inkomen toch geen goederen konden kopen (tenzij ze tot d e  klasse der bureaucraten behoorden). De 
"glamour" lag niet bij de verkopers en marketing experts, maar bij de inkopers.
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vakbonden met name de belangen van de gevestigde 
werknemers verdedigen, zal aan steun uit deze hoek 
gewerkt moeten worden. Wellicht helpt het om te 
benadrukken dat een bijkomend voordeel van 
winstdeling is dat werknemers zich meer met hun 
bedrijven verbonden voelen en hun best zullen doen. 
Winstdeling heeft dus ook een positieve uitstraling op 
de arbeidsproduktiviteit en daarmee de 
concurrentiepositie van bedrijven.

De conclusie is tot nu toe dat zowel individuele als 
collectieve vormen van flexibel belonen de 
werkgelegenheid en de arbeidsproduktiviteit 
stimuleren. Een andere belangrijke factor die 
bijdraagt aan de lethargie van onze economie is dat 
relatieve toonverschillen nauwelijks reageren op 
relatieve schaarste en overschot op de arbeidsmarkt. 
Een overschot aan sociologen zou zich bijvoorbeeld 
moeten vertalen in een daling van het salaris (in 
plaats van werkloosheid) van sociologen, maar dit 
gebeurt niet zolang we in cao's vasthouden aan het 
koppelen van functies en bijbehorende salarisschalen

aan diploma's en anciënniteit. Zo zijn de 
toonverschillen tussen bedrijfstakken veel groter in 
Nederland dan in de VS. Noch in Nederland noch in 
de VS gaat een stijging van de werkloosheid met een 
daling van het loon van zittende werknemers gepaard. 
Wel worden in de VS nieuwe werknemers 3 procent 
minder betaald wanneer de werkloosheid met één 
procentpunt stijgt, terwijl in Nederland nieuwe 
werknemers gemiddeld niet of hoogstens één procent 
minder betaald worden.19 Dit geeft aan dat tonen 
nauwelijks op marktprikkels reageren en "outsiders" 
de dupe zijn. De overdreven aandacht voor 
loonmatiging verstoort een goede werking van de 
arbeidsmarkt en remt scholing, prestaties en 
technologische ontwikkeling. Het
concurrentievermogen en de veerkracht van de 
Nederlandse economie is daarom meer gebaat bij 
marktconforme loondifferentiatie en flexibel betonen 
dan bij loonmatiging.

Rick van der Ploeg is lid van de Tweede Kamer der 
Staten Generaal voor de PvdA en 
hoogleraar staathuishoudkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam •

Kiest paars voor werk?
De paarse coalitie is alweer enige m aanden een feit. tn he t regeeraccoord worden onder he t paars 
toeziend oog de komende 4 ja a r 350.000 extra banen beloofd. O m daf ondertussen 300.000 mensen 
zich nieuw zullen m elden op de arbeidsmarkt, betekent d it een teruggang van slechts 50.000 werklozen, 
hetgeen cynisch gesproken bijna neerkomt op een streven naar stabilisatie van het huidige  
(desastreuze) niveau. Hoewel het optreden van he t paarse kabinet to t dusver In m ijn ogen wel degelijk 
getu igt van elan, geven de coalitiepartners m et deze plannen juist op d it belangrijke geb ied  een pijnlijk 
brevet van onvermogen. Zijn er werkelijk geen andere mogelijkheden op weg naar de volgende eeuw?

Bert Blasé

Het probleem van de inactiviteit onder de potentiële 
beroepsbevolking is gigantisch. Iedere 100 werkenden 
onderhouden 87 niet-werkenden. Om talloze redenen 
is dat een tijdbom in onze samenleving. Mensen zijn 
-een enkele uitzondering daargelaten- niet bedoeld om 
niets te doen. Ze worden dan chagrijnig en 
onverschillig, onzeker, gelaten of agressief. Tegelijk 
merken de werkenden de nadelen van hun hoge 
werkdruk, en groeit de onvrede over andermans 
passiviteit.
Een analyse die vrij breed wordt gedeeld. Politicus en 
filosoof vinden de werkloosheid een groot (en veelal 
het grootste) probleem. Onorthodoxe maatregelen zijn 
nodig, zeggen zowel premier Wim Kok als de 
hoofdredactie van de Telegraaf. Vervolgens gaat het

over tijdelijke dispensatie van het minimumloon, en 
bevriezing van de uitkeringen. Traditionele 
oplossingsrichtingen, die voor Haagse begrippen 
weliswaar enige politieke durf vragen, maar die 
helaas niet van een originele of consistente visie 
getuigen.

Een nadere verkenning geeft aan dat het probleem 
niet is dat er geen potentieel werk is. Ieder die om 
zich heen ziet, kan banen verzinnen. Van 
stadswachten en conducteurs, tot boswachter, 
conciërges, tuinlieden, verzorgende activiteiten en 
boodschappenservices.
Het grootste probleem is ook niet het gebrek aan 
arbeidspotentie.

19 Zie J. Hartog, R. van Opstal en C.N. Teulings, Loonvorming in Nederland en de Verenigde Staten, ESB. 8 juni
1994.
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Niet alleen is er een leger officiële werklozen, ook 
velen met een WAO-uitkering en talloze 
gepensioneerden die in staat zijn om te werken, vullen 
hun dagen ongewild met verveling. Overduidelijk is 
dat met de inzet van al deze mensen vele 
maatschappelijke problemen snel, adequaat en 
bevredigend zouden kunnen worden opgelost.
Het grootste probleem is dat we de potentie aan werk 
en de potentie aan arbeidskracht niet op elkaar krijgen 
gepast. Ons systeem zorgt ervoor dat enerzijds veel 
werk niet wordt gedaan, en anderzijds velen niet 
werken. Juist gezien het feit dat vele sociale 
spanningen (zichtbaar in zowel persoonlijke 
problemen, als in bijvoorbeeld criminaliteit en de 
hang naar extreme politieke stellingnamen) zullen 
verminderen indien deze discrepantie kan worden 
opgelost, lijkt dit de grootste uitdaging voor 
toekomstig beleid.

Los van allerlei actuele vragen over de begroting van 
1995, de privatisering van de WAO en de bevriezing 
van de AOW, is het daarom van wezenlijk belang de 
gegroeide situatie met iets meer afstand te bezien. We 
kunnen niet een systeem laten bestaan dat de hier 
omschreven discrepantie handhaaft en creëert. Er 
moet gesleuteld worden aan de structuur, om de 
bestaande wanstaltige situatie werkelijk op te lossen. 
Beschikbaar werk en goedbedoelende handen moeten 
toch in één lijn te brengen zijn.
Voorwaarde daarvoor is uiteraard dat er gezocht 
wordt naar een nieuw concept. Daarin ligt dan ook de 
uitdaging voor de politieke beleidsmakers.

Wat dit nieuwe concept betreft wil ik graag verwijzen 
naar het denken van bijvoorbeeld de heren Flip de 
Kam, Pim Fortuyn en Arie van der Zwan. 
Terugkerend element in hun betoog vormt een 
moderne versie van het oude 'basisinkomen'. Om 
begripsverwarring daarmee te voorkomen wordt dit in 
het nieuwe concept ook wel 'startsubsidie' of 
'burgerschapsinkomen' genoemd. Die moderne versie 
houdt in dat het basisbedrag waarop iedere 
Nederlander recht krijgt, onvoldoende is om redelijk 
van te leven. Eerder zou het alleen dekkend moeten 
zijn om in een zeer sober minimum te voorzien: een 
dak boven het hoofd en dagelijkse voeding. Niemand 
hoeft dan te verhongeren.
Maar wil men ook wat aangenaam leven, en dus 
boven dit basisbedrag meer geld ter beschikking 
hebben, dan dient men daar inzet tegenover te stellen. 
Bij voorkeur werkt men in 'private initiatieven', eigen 
onderneming en bedrijvigheid, loondienst bij 
bedrijven. Tegelijk garandeert de overheid voor ieder 
die dat wil de mogelijkheid om door werk bij te 
verdienen, zodat gegarandeerd door ieder die dat wil 
een redelijk sociaal minimum verdiend kan worden.

Meer inzet daarbovenop betekent uiteraard meer 
verdiensten.
Dit model heeft grote voordelen. Niemand hoeft in de 
armoedeklem te blijven, er zijn voor niemand 
belemmeringen om te werken, inzet brengt je 
gegarandeerd boven het huidige minumum, 
onvrijwillige werkloosheid is er niet. Arbeid wordt 
zoveel goedkoper, dat talloze nieuwe initiatieven 
zullen ontstaan. Door het basisinkomen uit te keren 
als een 'negatieve inkomsten belasting’ (waardoor het 
feitelijk alleen hoeft te worden uitgekeerd aan mensen 
met lage inkomens) is het systeem ook eenvoudig en 
veel goedkoper dan het huidige. Een nadeel is in 
sommige ogen dat de persoon die niet wil werken 
(maar dat wel kan), een aanmerkelijk geringer bedrag 
krijgt dan de huidige minimumuitkering. Aangezien 
het hier gaat om mensen die hiervoor kiezen (want 
niet willen), is dit bezwaar relatief.

Andere modellen van sociale zekerheid en 
economische ontwikkeling zijn gewoon broodnodig. 
Een voorbeeld is een sterke belastingverschuiving van 
arbeid naar producten waarbij de 
milieuvriendelijkheid van een product de maat is voor 
de hoogte van de belasting. Zo integreer je 
economisch en milieubeleid. Het bedrijfsleven gaat 
dan op milieu concurreren en arbeid wordt weer 
betaalbaar.

Heeft een dergelijk concept mogelijkheden bij paars? 
Zullen de coalitiepartners zo ingrijpend willen 
nadenken over de relatie tussen sociale zekerheid en 
werkgelegenheid? De prominente D'66-er Jan 
Terlouw heeft te kennen gegeven in te zijn voor de 
discussie. Van de voorzitter van de PvdA, Felix 
Rottenberg, en van de jongerenafdeling van de VVD, 
de JOVD, is bekend dat zij welwillend staan ten 
opzichte van dit gedachtegoed. Maar is de potentie 
aan denkers in het kabinet en in de Tweede Kamer 
ook voldoende? En, is er al voldoende gevoel van 
'crisis' om ingrijpende veranderingen voor te stellen? 
Het is tenslotte een soort wet (kort geleden weer 
verwoord door landbouwschapvoorzitter Varenkamp 
naar aanleiding van de inkrimping van de veestapel), 
dat veranderingen vaker plaatsvinden op basis van 
crisis dan op basis van visie.
Tegelijk daarmee heeft de coalitie zichzelf een 
onmiskenbaar doel gesteld door 'werk, werk en nog 
eens werk' tot haar credo te verheffen.
Wie zwengelt in de Tweede Kamer de discussie aan?

Bert Blasé is communicatie- en politiek adviseur en 
publicist. •
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