
Toespraak partijvoorzitter Van Bijsterveldt voor het
CDA-Zeeland 

Partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt heeft dinsdag 15 april jl. tijdens een
bijeenkomst van het CDA-Zeeland gesproken over de breuk tussen CDA en
PvdA en de formatie met de VVD.

Dames en heren,

Het zijn roerige tijden op het Binnenhof. Vorige week donderdag is het tot een breuk
gekomen tussen CDA en PvdA. Dat is triest en teleurstellend. Het CDA heeft zich de
afgelopen periode met veel energie ingezet om deze formatiepoging te laten slagen. Er zijn in
de laatste fase van de formatiepoging van CDA en PvdA met name vanuit het CDA in de
persoon van Jan Peter Balkenende belangrijke initiatieven genomen om de onderhandelingen
weer vlot te trekken. Als je constateert dat je na weken formeren in het moeras belandt van
steeds weer nieuwe plannen en CPB-doorrekeningen die niet gunstig uitpakken voor
economische groei, financieringstekort en werkgelegenheid, dan is het gewenst het over een
andere boeg te gooien. Dat is door het CDA-onderhandelingsteam geprobeerd door met een
aanpak te komen waarin herstel van werkgelegenheid en economische groei centraal stond.
De afloop is bekend: CDA en PvdA kwamen er gezamenlijk niet uit, en de breuk was een feit.

Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over de breuk. Dat was niet altijd
verheffend. Natuurlijk, politiek is mensenwerk en mensen hebben emoties. Dat die getoond
worden is begrijpelijk. Maar er zijn ook grenzen; het gaat niet aan met modder te gooien en
proberen personen in diskrediet te brengen. Dat doet afbreuk aan het beeld van de politiek. 
Het formeren van een kabinet is een zakelijke aangelegenheid. Een kabinet is geen huwelijk
met elke dag gepassioneerde liefde, maar wel een duurzame relatie waarin partners elkaar
vertrouwen en elkaar over en weer ook iets gunnen. Het moet vooral ook een club mensen
zijn die bij moeilijke afwegingen elkaar snel kunnen vinden, vertrouwen hebben in elkaars
ambitie en oriëntatie, om zo een slagvaardige politiek te voeren.  Dat onderlinge vertrouwen
tussen PvdA en CDA was er onvoldoende, dat moet je gewoon constateren.

Mensen centraal; Het land aan de mensen

Zijn de verschillen nu echt zo groot tussen de PvdA en het CDA? Op een aantal punten niet
maar op enkele cruciaal onderdelen welzeker.

Een belangrijk verschil betreft het ordeningsvraagstuk tussen overheid en samenleving. In
1994 heeft het CDA na de dramatische verkiezingen van dat jaar besloten het eigen
gedachtegoed te herijken en te vertalen naar de nieuwe tijd. Dit proces, ook wel herbronning
genoemd, heeft geleid tot het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden. Aan dit rapport werd
meegewerkt door onder meer Jan Peter Balkenende en Piet-Hein Donner. Nu hoofdrolspelers
in de landelijke politiek.  
Kern van dit rapport is de verantwoordelijkheidsverdeling. Het CDA wil het land teruggeven
aan de mensen, de verantwoordelijkheden bij burgers en hun verbanden leggen. Conform het
adagium van de soevereniteit in eigen kring en het subsidiariteitsbeginsel kunnen burgers en
hun organisaties de problemen waar zij mee te maken krijgen het best zelf oplossen. Dat geldt



ook voor de overheidsniveaus. De taken die een gemeente kan verrichten, moet niet aan de
provincie of het Rijk worden overgelaten. Het gaat er steeds om dat burgers zelf, hun
organisaties of het overheidsniveau dat het dichtst bij de burgers ligt de problemen
daadkrachtig aanpakken. 
Nieuwe wegen, vaste waarden bepleit ook een revival van gemeenschapszin en de menselijke
maat. Het beleid in de jaren ’80 kende immers ook nadelen: er werd te veel uitgegaan van
efficiency en verzakelijking en te weinig gekeken naar de menselijke maat. Het no
nonsensbeleid sloeg door. Scholengemeenschappen werden mammoetfabrieken waar de
individuele leerling ten onder ging in de massa. Gemeentelijke herindelingen leidden tot
grotere gemeenten waar de afstand tussen burger en bestuur alleen maar groter werd. Het
CDA heeft in de jaren ’90 een einde willen maken aan deze negatieve ontwikkelingen:
scholenfusies en grootschalige gemeentelijke herindelingen werden onder meer ontmoedigd.
De school aan de ouders en de leerlingen werd het adagium. En gemeentelijke herindelingen
mogen alleen van onderaf tot stand komen, en niet opgelegd worden.

Ook de PvdA hecht , zo stelt het artikel van Ruud Koole vanochtend in de Volkskrant, net als
wij aan gemeenschapszin. Ten aanzien van dit laatste moet ik echter vaststellen dat de PvdA
in de afgelopen jaren op de door hen beheerde terreinen er vrijwel niets aan gedaan heeft om
actief in te zetten op deze gemeenschapszin; door de vaak, juist door de PvdA, geëntameerde
schaalvergrotingsoperaties is van die gemeenschapszin op allerlei terreinen veel verloren is
gegaan. 

Waar het CDA al jaren roept om meer oog te hebben voor de menselijke maat en het behoud
van waarden als gemeenschapszin, overzichtelijkheid en herkenbaarheid, is de PvdA op de
diverse terreinen waar zij het voor het zeggen hadden als Binnenlandse Zaken,  het onderwijs
alleen maar doorgegaan met het creëren van steeds maar grotere en anoniemer verbanden.

Die schaalvergroting heeft in die afgelopen jaren veel kapot gemaakt aan maatschappelijk
engagement, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef van mensen daarbinnen. Mensen
herkennen zich niet meer in dergelijke grote verbanden en de anonimiteit werd maximaal.
Door het gebrek aan herkenbaarheid en overzichtelijkheid voelen veel mensen zich niet
langer betrokken en haken af, het gaat er immers in een gemeenschap om dat mensen elkaar
kennen, zich betrokken weten, wetende dat hun inzet er toe doet en deze ook gerespecteerd
wordt.
Het ziekenhuis van vandaag is van niemand meer of hoogstens van de professionele managers
waarvan een deel komt en gaat voor weer een andere, beter betaalde job. De scholen worden
bestuurd door beroepsbestuurders omdat ouders de bureaucratisering niet overzien.

Het CDA is jarenlang de partij geweest van het maatschappelijk middenveld. Anno 2003
moeten we echter niet naïef zijn. Ook het maatschappelijk middenveld is voor een belangrijk
geanonimiseerd. Waar vroeger dit type organisaties nog door, deels identiteitsgebonden,
groepen van mensen bestuurd werd heeft ook hier een vorm van verstatelijking
plaatsgevonden. 

Bij het herijking van het eigen gedachtegoed speelde het begrip sociaal weefsel dan ook een
belangrijke rol. Een samenleving bestaat niet alleen uit overheid, markt en individuen, maar
ook uit de vele organisaties waarin burgers zich verenigen. Daar zal de komende jaren verder
over nagedacht moeten worden, ik beschouw dat als een van de belangrijke opgave voor de
christen-democratie.



Een belangrijk punt is ook de wijze waarop de overheid haar rol vervult. De bureaucratie
binnen de overheid en de semi-overheid is gigantisch. Regels en voorschriften worden op
elkaar gestapeld waardoor elk initiatief van mensen wordt gedood. Het ministerie van
Onderwijs staat bekend als het Ministerie van Circulaires, een doorsnee wijkverpleegkunde is
meer tijd bezig met het invullen van formulieren dan met het zorgen voor patiënten, een
gemiddelde boer moet een ICT-deskundige zijn om alle mineralen en andere boekhouding op
de computer in te vullen. Dat moet veranderen. Er moet daadwerkelijk ontbureaucratiseerd
worden. Dat is met de PvdA een zeer moeilijke opgave. Deze partij belijdt met de mond ont-
bureaucratisering en een andere verantwoordelijkheidsverdeling maar in de praktijk schrikt zij
terug voor de gevolgen.

Wie bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening daadwerkelijk wil ‘ontpronken’ en provincies en
gemeenten hier meer bevoegdheden wil geven, moet er niet voor terugschrikken het aantal
ambtenaren op het ministerie van VROM terug te dringen. Het een vloeit logisch voort uit het
ander. Wie echt werk wil maken van vraagsturing en meer concurrentie in de zorg moet niet
steeds op de rem gaan staan als het om een stelselherziening draait. De PvdA heeft
voortdurend de neiging de stelselherziening uit te stellen. Wie echt werk wil maken van meer
aandacht voor natuur en milieu die aansluit bij wat mensen, met name ook stedelingen,
waarderen dient de boer meer te zien als agrarisch natuurbeheerder en daar ook geld voor vrij
te willen maken. In plaats van de boeren te zien als grote milieuvervuilers die we liever kwijt
dan rijk te zijn.

Bij de PvdA is nog altijd de sterke reflex aanwezig dat er bij ieder probleem onmiddellijk
naar de overheid – als probleemoplosser - wordt gewezen. Terwijl de overheid mensen juist
moet stimuleren tot het zelf oplossen van problemen, de zelfredzaamheid van burgers moet
stimuleren.

Overigens zal het wel zo moeten zijn dat, wanneer we de komende jaren daadwerkelijk
verantwoordelijkheid terug willen leggen bij mensen we ook zorg moeten dragen voor een
sterk sociaal weefsel. Daar is, zo gaf ik al aan, veel van verloren gegaan. Het komende
kabinet zal in intensief overleg met de gemeenten zich sterk moeten maken voor het
versterken van verbanden en instituties waarbinnen mensen in staat zijn zelf
verantwoordelijkheid te nemen. Het gezin, de school, de vereniging, het dorp, maar ook
moderne verbanden als natuur-en milieuorganisaties. 

Het primaat aan de samenleving, geldt overigens ook wanneer we kijken naar de rol van
politieke partijen. Zij vormen tenslotte de vertegenwoordiging van de samenleving bij de
dagelijkse afwegingen, keuzes en controle van de overheid.  Die overheid is in de afgelopen
jaren alleen maar groter en groter geworden. De positie van politieke partijen is daarbij
ernstig achtergebleven. Voor goede checks en balances zijn krachtige politieke partijen nodig,
zij vormen de basis van onze representatieve democratie. Wanneer je bedenkt dat een bij
overheidsorganisatie als het Centraal Planbureau zo’n 170 man rondloopt  en dat maar één
van de vele adviesorganen ten dienst van de overheid is, moet ik vaststellen dat de
verhoudingen ernstig zoek zijn. Ik pleit dan ook voor een behoorlijke verschuiving van geld
van deze adviesorganen naar de politieke partijen en hun fracties. Zo ontstaat meer ruimte
voor onderzoek en richtinggevende visies -en aan dat laatste bestaat grote behoefte-, voor
organisatie en coördinatie van debat en gedragen meningsvorming. 

De nieuwe sociale kwestie



Daarnaast speelde tijdens de formatie voortdurend een verschil van inzicht over de vraag: wat
is nu werkelijk sociaal?

Het CDA staat een sociaal beleid voor, voor de mensen die nu in de knel zitten, maar ook
voor de komende generaties.
Op afzienbare termijn vindt er een demografische revolutie plaats. In 2010 en daarna zullen er
veel meer ouderen zijn. Ouderen die recht hebben op goede en toegankelijke zorg, op
aanvullende pensioenen, op AOW. Dat is aan het begin van de 21-ste eeuw de nieuwe sociale
kwestie. 

Natuurlijk kun je zeggen: we hebben nu grote problemen, die lossen we eerst maar op. En
vanaf 2010 zien we wel weer verder. Maar dat is in onze visie a-sociaal beleid. Sociaal beleid
betekent nu die maatregelen treffen die nodig zijn om de zorg, de pensioenen en de AOW ook
na 2010 betaalbaar te houden. Dat vraagt dus een vooruitziende en betrouwbare overheid. 
In dat licht moet de discussie over het begrotingstekort worden gezien. Het gaat ons niet om
kille cijfertjes achter de komma, het gaat ons er om dat wij onze kinderen en kleinkinderen
dezelfde welvaart gunnen als die wij nu hebben.

In dat licht moet ook de discussie over de zorg worden bezien. Het paarse beleid van steeds
hogere premies en ondoelmatige zorg is een doodlopende weg. Fundamentele veranderingen
zijn nodig. Een ander zorgstelsel met vraagsturing en concurrentie tussen
ziektekostenverzekeraars is noodzakelijk.

Ook het arbeidsmarktbeleid dient in het licht van de vergrijzing te worden gezien. Steeds
minder mensen moeten straks de premies betalen voor de voorzieningen van 65-plussers.
Gezien het afbrokkelende draagvlak dienen mensen dus langer te blijven werken. Dat kan via
een sollicitatieplicht voor 57,5-plussers maar ook door een levensloopbeleid waarin werken
aantrekkelijker wordt gemaakt. Mensen moeten een tweede carrière kunnen maken door
bijvoorbeeld studieverlof te kunnen nemen. We moeten –in economische termen- het
menselijk kapitaal onderhouden.
Daarnaast moeten we gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk houden of krijgen,
scholing stimuleren om te tekort aan goed opgeleide mensen te ondervangen en gemeenten
een regelvrij reintegratiebudget geven om mensen aan het werk te helpen. En we moeten de
Melkertbanen omzetten in reguliere banen.

Voor een nieuw kabinet is een gemeenschappelijk gedragen politieke agenda noodzakelijk.
Dat betekent ook eensgezindheid als het gaat om de nieuwe sociale kwestie en de ge
wenste ont-bureaucratisering. En die eensgezindheid was er in onvoldoende mate. Jan Peter
Balkenende gaf tijdens het debat gisteren verschillende voorbeelden waar het juist op het punt
van dereguleren en ontbureaucratiseren vastzat: bij de levensloopregeling, bij de herijking van
het zorgstelsel, bij de herijking van de AWBZ: de sociale oriëntatie verbindt de PvdA en het
CDA, maar bij de manier waarop we de solidariteit intact willen houden, zijn er grote
verschillen.

Samenwerking met de VVD

Met de VVD is die eensgezindheid naar mijn inschatting wel mogelijk. Samenwerking met de
VVD lijkt in dit tijdsgewricht de beste waarborg voor een slagvaardig beleid, concludeert de
CDA-Tweede Kamerfractie terecht.



Vandaag heeft de CDA-fractie HM geadviseerd een verkennende fase in de formatie in te
lassen, met twee informateurs, een van CDA- en een van VVD-huize. Kern van het nieuwe
kabinet moet op basis van de goede ervaringen in het kabinet-Balkenende 1- gevormd worden
door CDA en VVD. Voor een parlementair meerderheidskabinet is een derde partner nodig.
In een kortdurende informatieronde moet onderzocht worden welke partij of partijen bereid
zijn deel uit te maken van een dergelijk kabinet en of zij een goede bijdrage kunnen leveren
een slagvaardig en gedragen beleid. zijn.

Voor wat het CDA betreft zou ik voor een nieuw regeerakkoord een aantal punten willen
benoemen die ons inziens van groot belang zijn. Ik wil daarmee geen dictaten geven aan de
onderhandelaars. Uiteindelijk zijn het immers de fracties die een mandaat van ons hebben
gekregen om te onderhandelen. Dat neemt anderzijds niet weg dat de partij de volgende
punten wil onderstrepen:

• Een uitdrukkelijke oproep aan allen, met name ook de sociale partners, om bereid te
zijn de komende jaren een stapje terug te doen, om zo financiële ruimte te krijgen voor
investeringen in onderwijs, zorg en veiligheid en de koppeling van lonen en
uitkeringen op deze wijze te waarborgen.

• Het belang van internationale solidariteit. Ontwikkelingssamenwerking.is van grote
betekenis. Wij zijn niet voor bezuinigingen en wel voor een aparte minister.

• Een streng maar rechtvaardig asielbeleid waarin uitgeprocedeerde asielzoekers
daadwerkelijk het land uitgezet worden maar er ook –conform de woorden van
Balkenende- onder duidelijke voorwaarden de mogelijkheid bestaat asielzoekers van
onder de oude wet een permanente verblijfsvergunning te geven.

• Een levensloopbeleid dat bijdraagt aan de oplossing van de nieuwe sociale kwestie
• Een verschuiving van middelen tussen de vele ambtelijke adviesorganen in ons land

naar politieke partijen en fracties van politieke partijen.

Dames en heren, de Nederlandse politiek maakt sinds de politieke revolutie van 15 mei jl
roerige tijden door. Het land verdient, gezien de aard van de problemen, gezien de nieuwe
sociale kwestie, de snel stijgende werkloosheid, de afvlakkende economische groei, gezien
een stijgend financieringstekort, gezien ook de problemen met de integratie van allochtonen
etc., een stabiel en daadkrachtig kabinet met een door alle coalitiepartners gedragen visie. Dat
tweede kabinet-Balkenende moet er snel komen.

Ik dank u voor de aandacht.


