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Het gaat OIn Ineer 
dan geld alleen 
DOOR Onno Ruding 

Dit boek is een bloemlezing van de bijdragen van Onno 

Ruding aan het publieke debat sinds hij begin 1992 ver

huisde van Nederland naar de Verenigde Staten (VS). Deze bloemlezing bewijst dat 

Ruding tijdens zijn verblijf in de VS het maatschappelijke debat in Europa van 

zeer nabij is blijven volgen. Het illustreert ook zijn brede belangstelling die heeft 

geresulteerd in een rijke carrière in verschillende werelden die voor menigeen op 

gespannen voet staan: Europa versus de VS en de politiek versus het bedrijfsleven. 

Naast zijn veeleisende baan als vice-voorzitter van de Citibank (sinds 1998 van 

Citicorp) bekleedt Ruding nog tal van andere invloedrijke functies. Zo is hij on

langs benoemd in een pauselijke raad (Justitia et Pax) die zich bezighoudt met 

vraagstukken van vrede en gerechtigheid. 

De rijke schakering aan onderwerpen die Ruding behandelt, is ingedeeld in zes ca

tegorieën: de monetaire Europese eenwording, belastingen in de Europese Unie, 

Nederlandse economie en begroting, het bestuur van vennootschappen (corporate 

governance), christelijk-sociaal beleid, en de verhouding tussen Europa en de VS. 

Sommige bijdragen zijn enigszins gedateerd, maar geven een goed inzicht in de 

ontwikkeling van Ruding's denken. Daarbij zijn overigens, naast een aantal dou

blures en herhaling van zetten, duidelijke constanten in het denken van Ruding 

te ontdekken. Hij stelt zelf in een van de in het boek opgenomen interviews: 'Mijn 

karakter vertoont een zekere rechtlijnigheid.' Dat blijkt niet alleen voor zijn ka

ral<ter, maar ook voor zijn denken te gelden. Ruding is een calvinistische katho

liek die geen blad voor de mond neemt. De standpunten van Ruding zijn helder 

en soms ook verfrissend eigenzinnig. Zijn duidelijke, vaak tegendraadse, stand

punten zijn echter nooit ongenuanceerd. In tegendeel: hij kiest voor het even

wicht (of compromis, balans) tussen uitersten. Het gaat om het vinden van checks 

and balances en een synthese tussen rechten en plichten, tussen individuele ver

antwoordelijkheid en gemeenschapsgevoel, tussen efficiëntie en aandacht voor 

elke individuele mens, en tussen verantwoordelijkheden van de overheid en die 

van het bedrijfsleven. Een inleidend hoofdstuk, waarin Ruding de verschillende 
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onderwerpen de revue laat passeren en van commentaar voorziet, geeft een goed 

inzicht in deze hoofdlijnen van Ruding's visie. 

De euro 

Ruding stond als minister van Financiën aan de wieg van de euro. De euro is voor 

de kleine open Nederlandse economie van groot belang. Een gemeenschappelijke 

munt verankert immers de interne markt. In tegenstelling tot veel van zijn 

Amerikaanse collega-economen is Ruding dan ook voorstander van Europese mo

netaire integratie, tenminste als voldaan is aan een aantal harde voorwaarden die 

gedisciplineerd budgettair en monetair beleid garanderen. Op die manier kan de 

financieel-economische stabiliteit die Duitsland en Nederland al vele decennia 

kennen zich verspreiden over geheel Europa. Bovendien is monetaire integratie 

zonder budgettaire discipline uiterst risicovol, omdat het politiek-financiële chan

tage oproept van landen met grote budgettaire onevenwichtigheden. 

Ruding toont zich redelijk tevreden over de ervaringen met de euro tot nu toe. De 

kapitaalmarkt is verdiept. Verder is de begrotingsdiscipline versterkt, omdat de 

strenge Europese begrotingsregels de posities van de ministers van Financiën aan

zienlijk hebben versterkt. Wel erkent Ruding dat er nog belangrijkere risico's be

staan omdat een voldoende mate van politieke integratie ontbreekt. Dit klemt des 

te meer nu Duitsland zelf het Stabiliteitspact met voeten treedt. Wie roept de gro

te Europese landen tot de orde als zij zich niet aan het Stabiliteitspact houden? 

Als Duitsland zelfin gebreke blijft, is daarvoor een sterke centrale autoriteit no

dig, maar die ontbreekt. De grote EMU-landen wensen hun soevereiniteit name

lijk niet verder in te perken. Ruding gaat helaas nauwelijks in op deze fundamen

tele problematiek die de geloofWaardigheid van de begrotingsregels bedreigt en 

aan actualiteit heeft gewonnen door de recente, zorgelijke ontwikkelingen in 

Duitsland en de Conventie die zich over een Europese grondwet buigt. 

In het licht van de titel van het boek had ik graag wat meer aandacht gezien voor 

de gemeenschappelijke waarden die de voedingsbodem zouden moeten zijn voor 

verdergaande politieke integratie. Zo'n politieke ontwikkeling is immers alleen 

duurzaam als die verankerd is in de waarden van de Europese burger. Op welke 

terreinen is gemeenschappelijkheid vereist en waar kan juist veelkleurigheid wor

den gekoesterd?' 

Belastingen en Europa 

De gebrekkige voortgang bij een politieke unie wreekt zich ook bij de coördinatie 

van de vennootschapsbelasting (vpb) op Europees niveau. Ruding, voorzitter van 

een comité van onafhankelijke deskundigen die in 1992 de Europese Commissie 

adviseerde over harmonisatie van de vpb, ziet de bestaande eis van unanimiteit 

(vetorecht van elke lidstaat) bij besluitvorming over belastingkwesties als belang-
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rijkste struikelblok bij de door hem zo gewenste Europese afspraken over de vpb, 

zoals het voorkomen van dubbele belastingheffing bij Europees opererende on

dernemingen. Zijn pleidooi voor het inleveren van nationale fiscale soevereiniteit 

brengt Ruding in conflict met zijn wens het Verenigd Koninkrijk meer bij de 

Europese besluitvorming (en de EMU in het bijzonder) te betrekken. Dat land 

wenst zijn soevereiniteit in fiscale zaken immers volledig te behouden en kiest 

voluit voor belastingconcurrentie in plaats van de door Ruding bepleite balans 

van belastingharmonisatie en belastingconcurrentie. Ruding lijkt de laatste jaren 

dan ook steeds sceptischer te worden over de mogelijkheden om tot een zekere 

Europese harmonisatie van de vpb te komen. 

Nederlandse economie en begroting 

Bij zijn bespreking van het Nederlandse begrotingsbeleid in de afgelopen jaren 

waarschuwde Ruding reeds in een vroeg stadium dat Paars II de vette jaren aan het 

einde van de vorige eeuw onvoldoende benutte om buffers te vormen voor magere 

jaren. Iets wat Zalm inmiddels ook zelf erkent. Opmerkelijk is verder dat Ruding 

suggereert dat Nederland tegen een te lage koers de EMU is binnengestapt en daar

mee de oververhitting en hoge inflatie van het eind van dejaren negentig over zich

zelf heeft afgeroepen. Tenslotte is Ruding niet te beroerd om de vinger op de zwak

ke plekken van de Nederlandse economie te leggen: de WAO, de nog steeds hoge 

inactiviteit, het zorgstelsel, en het lage aantal uren dat gemiddeld gewerkt wordt. 

Ondernemingsbestuur 

Ruding heeft zelfveel ervaring in het ondernemingsbestuur, zowel in Europa als 

de VS. Dit onderwerp, na de schandalen rondom Enron en Ahold uiterst actueel, 

mag zich in de warme belangstelling van Ruding verheugen. Ruding pleit al jaren 

voor een synthese tussen de Europese en Amerikaanse stelsels met duidelijke checks 

and balances tussen het management en onafhankelijke toezichthouders, maximale 

transparantie, ruime bevoegdheden voor aandeelhouders, opheffing van bescher

mingsconstructies, en onafhankelijke externe accountants. Hij ziet dan ook met 

genoegen dat de praktijken in het ondernemingsbestuur aan beide zijden van de 

Atlantische Oceaan naar elkaar en het door Ruding voorgestane model toe groeien. 

Goede juridische regels zijn niet voldoende voor goed ondernemingsbestuur. 

Daarnaast dienen managers zich te houden aan strikte normen voor bedrijfs

ethiek. Morele gedragsnormen kunnen op korte termijn strijdig lijken met het be

reiken van een optimaal financieel resultaat, maar zijn op lange termijn vaak wel 

in het belang van de verschillende belanghebbenden in de onderneming: de aan

deelhouders, de werknemers, de klanten en de gemeenschappen waarin de onder

neming opereert. Ruding is geen principieel tegenstander van opties als variabele 

beloning voor het management. Wel pleit hij voor een lange periode (van bijvoor-
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beeld vijf jaar) waarin het management haar opties niet te gelde kan maken. Dit 

doet de belangen van het management samenvallen met het lange termijnbelang 

van de verschillende stakeholders, namelijk de continuïteit van de onderneming. 

Hij ziet deze continuïteit als de belangrijkste doelstelling voor het management. 

Daarmee verkiest Ruding het stakeholder-model van de onderneming, waarin het 

management een evenwicht zoekt tussen alle belangen, boven het zogenaamde 

shareholder-model, waarin het management primair de korte termijnbelangen van 

de aandeelhouders behartigt. 

Christelijl<-sociaal beleid 

In zijn functie als president van de internationale organisatie van christelijke 

werkgevers en ondernemers (UNIAPAC), heeft Ruding zich regelmatig uitgelaten 

over de betekenis van de christelijk-sociale traditie. Daarbij zijn de encycliek 

Centesimus Annus (uit 1991) van paus Johannes Paulus II en de eerdere pauselijke 

encyclieken Rerum Novarum (uit 1891) en Quadragesimo Anno (uit 1933) belangrijke 

inspiratiebronnen. In plaats van inkomensgelijkheid is Ruding's primaire toet

steen voor sociaal beleid het beperken van maatschappelijke uitsluiting door het 

voorkomen van langdurige inactiviteit op de formele arbeidsmarkt. Hoge uitke

ringen waar weinig verplichtingen tegenover staan, kunnen sociaal lijken, maar 

werken vaak asociaal uit, omdat ze uitsluiting bevorderen. Ruding kiest voor het 

bestrijden van armoede in plaats van het beperken van ongelijkheid. In zijn visie 

resulteert globalisering weliswaar in meer ongelijkheid, maar ook in minder ar

moede. Daarom bestrijdt hij het morele verzet van de anti-globalisten. 

Ook in de verhandelingen over globalisering ontbreekt een fundamentele be

schouwing over de gemeenschappelijke normen en waarden (zoals verdraagzaam

heid, rechtszekerheid, en respect waarbij men de ander niet als vijand beschouwt, 

maar als handelspartner met gezamenlijke belangen) die globalisering veranke

ren. De terroristische aanslagen van deze eeuwen de reacties op deze zwarte kant 

van de globalisering geven aan hoe kwetsbaar het vertrouwen tussen volkeren en 

daarmee ook in het proces van internationale economische integratie is. 

Ruding heeft zijn sporen verdiend in zowel de politiek als het bedrijfsleven. Dat 

verklaart wellicht zijn zakelijke houding in de politiek en zijn pleidooi voor maat

schappelijk ondernemerschap in het bedrijfsleven. In de politiek maakt hij zich 

voortdurend sterk voor een zakelijker houding met strengere eisen aan rapporta

ge, verantwoording en controle van publieke uitgaven. De mentaliteitsverande

ring die hij gedurende zijn ministerschap heeft helpen inzetten, heeft geresul

teerd in een sterkere verantwoordingsplicht van de overheid in de vorm van 

bijvoorbeeld de derde dinsdag van mei met de bijbehorende "Van beleidsbegro

ting tot beleidsverantwoording" (VETB) - exercitie. 

In het bedrijfsleven is Ruding een warm pleitbezorger van een ruime interpretatie 

van maatschappelijk ondernemerschap. Een ondernemer dient zich te richten op 
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niet alleen het financiële belang van aandeelhouders, maar ook het welzijn van 

andere belanghebbenden, inclusief de maatschappij als geheel en de overheid die 

de samenleving vertegenwoordigt. Eigendomsrechten en ondernemingsvrijheid 

zijn nooit absoluut, maar houden ook plichten in ten opzichte van de samenle

ving. Een onderneming kan haar continuïteit alleen zeker stellen door de maat

schappelijke legitimiteit van de license to opera te te verdienen. Eigen verantwoorde

lijkheid, solidariteit en rentmeesterschap kunnen worden verzoend door 

commitment aan een aantal morele basiswaarden. In dit verband gaat Ruding ook 

in op een aantal belangrijke waarden die hun oorsprong mede vinden in de 

Christelijke traditie: solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, trouw, rechtvaardig

heid, discipline, en integriteit.' 

De verhouding tussen Europa en Arneril<a 

Een belangrijke constante in het boek is het streven naar een goede balans tussen 

Amerika en Europa, misschien ook niet verbazingwekkend voor iemand die zich 

zowel in de VS als Europa thuisvoelt. Ruding zoekt een middenweg tussen Amerika 

en Europa op het terrein van niet alleen het ondernemingsbestuur, maar ook bij

voorbeeld de sociale bescherming. Enerzijds moet het sociaal vangnet voldoende 

zijn om kwetsbare groepen te beschermen maar anderzijds moet harder worden 

opgetreden tegen degenen die kunnen werken. Dit om te voorkomen dat mensen 

langdurig buiten het arbeidsproces staan, waardoor maatschappelijke uitsluiting 

dreigt. Ook hier gaat het om het bereiken van een goed evenwicht tussen rechten 

en plichten. Zo hoort bij het recht op arbeid ook de plicht tot arbeid. 

Terwijl Ruding in de VS als liberal (d.w.z. niet conservatief) te boek staat, tamboe

reert hij in Europa vooral op rechtse standpunten. De Europese verzorgingsstaten 

zijn te ver doorgeschoten. Europa moet neer nadruk leggen op een flexibele ar

beidsmarkt en werk als sociaal instrument voor maatschappelijke integratie. 

Alhoewel Ruding pleit voor meer aandacht voor onderwijs en training ontbreekt 

een concrete uitwerking van een dergelijke synthese. Hoe denkt Ruding bijvoor

beeld om te gaan met het fundamentele dilemma tussen enerzijds een redelijk be

staansminimum voor degenen met weinig menselijk kapitaal en anderzijds het 

bestrijden van de armoedeval? Hoe ziet hij de balans tussen rechten en plichten, 

tussen de stick (lagere uitkeringsrechten voor onwillige werkzoekenden, stringent 

sanctiebeleid) en de carrot (actief arbeidsmarktbeleid, goed onderwijs, subsidies 

voor werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt)? De richting is duidelijk, de 

concrete uitwerking wacht nog op een volgende bijdrage van Ruding. 

Ruding maakt zich grote zorgen over de relatie tussen Amerika en Europa. De ti

tel van een recent betoog over de verhouding tussen Europa en de VS is veelzeg

gend: Als dat maar goed gaat. Als overtuigd Atlanticus ziet hij voor Nederland een 

belangrijke rol weggelegd om een brugfunctie tussen Europa en de VS te vervul

len. Ook hier komt overigens het belang van meer Europese politieke integratie 
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naar voren. Het oppermachtige Amerika zal zijn neiging naar unilateralisme al

leen beheersen wanneer Europa met één mond spreekt. De betekenis van de 

Atlantische Alliantie alsmede de multilaterale instellingen, zoals de NAVO en de 

VN, staan ofvallen in Ruding's visie met verdergaande Europese politieke integra

tie. Ruding kiest dus ook hier voor de synthese: Europese integratie (zowel verdie

ping als uitbreiding) en Atlantische samenwerking zijn geen conflicterende doe

len, maar liggen in elkaars verlengde. 

Slot 

Dit boek geeft hoop aan een ieder die het christelijk-sociaal denken een warm 

hart toedraagt. Ruding's rijke ervaringen in velerlei omgevingen en zijn geloofs

overtuiging en het daaruit voortvloeiende besef van maatschappelijke verant

woordelijkheid hebben geresulteerd in doorleefde, heldere standpunten. Deze 

duidelijke, concrete standpunten illustreren de relevantie van het christelijk-soci

aal denken voor mensen die zich in het politieke en bedrijfseconomische centrum 

van de moderne economie bewegen. De economie blijkt niet zonder moreel fun

dament te kunnen. In een moderne economie winnen normen en waarden van

wege drie redenen verder aan belang: de verdergaande arbeidsdeling gebaseerd op 

vertrouwen in onderlinge afspraken, de gebrekkiger effectiviteit van instituties 

gebaseerd op hiërarchie, en de grotere effectiviteit van het reputatiemechanisme 

door de grotere transparantie die moderne communicatietechnieken bieden. 

Economie gaat allang niet meer alleen over geld, maar ook over belangrijkere za

ken, namelijk de waarden en instituties die samenleven mogelijk maken. 

Lans Bovenberg is hoogleraar algemene economie en directeur van het CentER aan de 

Universiteit van Tilburg. Hij is tevens verbonden aan het Ocfeb van de Erasmus Universiteit. 

Onno Ruding, Het gaat om meer dan geld alleen. Artikelen en toespraken 1992-2002 

(Boom, 2003), 389 blz. ISBN 90350528873, prijs: 35 EURO. 

Noten 

1. Voor een beschouwing over deze problematiek en in het bijzonder de relaties 

tussen Europese economische integratie, economische specialisatie en regio

nalisering, en culturele en politieke eenwording en diversiteit, zie A.L. 

Bovenberg, 'Unity produces diversity: The economics ofEurope's social capital' in 'The 

Cultural Diversity of European Unity' W. Arts, L. Halman, J. Hagenaars, W. van den 

Donk, and A.B.T.M. van Scha ik (red.). te verschijnen eind 2003. 

2. Voor het toenemende belang van waarden en normen voor het functioneren 

van een moderne kenniseconomie, zie A.L. Bovenberg en T.C.M.]. van de 

Klundert, 1999, "Christelijke Traditie en Neo-Klassieke Economie in Gesprek", 

Economisch Statistische Berichten Vol. 84, No. 4230, pp. 848-852. 
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