
A
an hct begin van hct recent 

vcr,chcncn hock 'Crond

tcchtcn en zelfrcgulering' 

met ken Van llij<;tcrveld en 

Kummcling hct volgendc op: "Het 

fcnomecn zelfregulering kent ccn lange 

gc'>chiedeni'>. Vroegc '>poren van het 

fcnomcen kan men ontwatTn in het 

gedachtengoed van het Rooms- Katho

liekc 'illiNdiariteit'iheginsel en hct re

formatori,che heginsel van de socve

reinitctt tn cigcn kring In heide 

traditic'> worclt hct optreden van hct 

centrale (ovcrhcidslgezag ecn aanvul

lcndc rol toegckend ten opzichtc van 

maat<;chappcliJkc organisaties. Hocwcl 

dit gcdJChtcngocd zeker hct wetgc

ving,patroon in Nederland 

hedt hc'tnvlocd, met name 

op hct gehied van onder

WIJ'> e11 maat<.chappcliJke 

zorg. speclt hct hcgrip 

'zclfrcgulcring' in hct ulgc

nlccn wctgcving~hclcid 

van de rijksovcrheid als 

zodanig ptl'l ccn ro\ "ind~ 

de jarcn tachtig Dcze ont

wikkcling JllOCt gCZICTl 

worden tcgcn de achter-

overheidsrcgclgeving Zellrcgulcring i-; 

wei om-;chrevcn als "niet-<,tatelijkc re

gcl, die a! clan niet in sarnenwerking 

met anclcrcn worden vastgestelcl door 

degcnen voor wie de rcgels hc'ilcmd 

zijn rcspccticvclijk hun vertcgenwoor

digers, en waarhij hct toezicht op de 

naleving mcdc door dezc groepcn 

wordt uitgcodend".' Zellrcgulcring on

derschcidt zich van allocatie via de 

rnarkt en hicrarchische hchecrsing door 

de overhcid. 'Associaticve zclfregule

ring' hedt betrekking op georgani

seercle belangengroepen die door hct 

opstellen en uitvocren van rcgel' zcll 

het cigen gcdrag sturen in de richting 

van ccn door de grocp gewemt doe!.' 

Zclfregulering i'> voor de 

christen-democratic ecn 

intrigerend lcnomeen. 

Zelfrcgulcring liJkt aan te 

<.luitcn hij ge<.prcidc vcr

antwoordclijkheid, bij hct 

concept van cen vcrant

woordclijke samenleving 

en hij een vitalc rol van 

hct maat<.chappclijk mid

denveld. De 'ciuil society' 

grond van een toenemend flro{.111r.dr . .f.fl li11lkmemle zou wei eens gehaat kun

hc,el dat de overheid nict 'aile, bn nen zijn hij een grotere mate van zclf

rcgclcn' " 1 

Llit hct citaat komen twee elcmenten 

naar vorcn. Aan de cnc bnt kent zelf-

rcgulcring n1ccr principiC;Ic achtcrgron

clcn. aa11 de andere kant gaat het om 

ccn nicuwc rcgeltcchniek omdat er 

kennclijk altcrnaticven nodig zijn voor 

CllV 1 "' 

'Haasl schee11 het toe/ of !Jet /,md, 111 eujn1 

{lolderkrilli}eJ1 i111jedeeld, k/oeker '""' dcm 

cell, de Souuerei11itcit ill ei1}e11 krit1<} lc1}e11 

de Staalssolwcrcilliteil ko11 ucrdcdii}CII ' 

(/dnal1illll Kuyper, ~~~o) 
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regulering. Tcgelijkertijd roept zeltre

gulcring ook vragcn op. Pogen dcge

ncn die zeit regel-, opstellcn niet het 

ovcrhcidsgezag te ontlopenJ Schaadt 

zelfregulering niet het algemecn belang 

en hoc zit het met achtergestelde maat

schappelijke helangcnJ Wat komt cr 

van de nalcving van alspraken tcrecht) 

Tot kriti>che noten bij zeltregulcring 

he>taat stcllig aanlciding. De heurs

traudc in het najaar van I ')')7 in 

Am'>terdam kan voor ecn deel worden 

tcruggevoerd or tekortschietcnde zelt

rcgulcring. Son1r11ige cconon1ischc ~ec

torcn ol branchc> rrefcrcren zclt

rcgulcring on1 crger, dat wil zcggen 

overheid>rcgelgeving, tc voorkomen" 

Zelfregulcring i> - vergclijkbaar met 

begripren al> verantwoordelijkheid ol 

vcrtrou\vcn - ccn 'containcrhcgrip' 

Zeltregulcring bn niet louter in ccn JU

ridi>ch procedurecl perspecticf worden 

geplaat>t. Zcltregulering hedt immers 

evcnzeer te maken met de inhoud van 

de regck Formelc en matcrii'lc asrec

tcn kunnen en n1ogcn nict gc~chc1den 

worden. 

Tot een nadere bezinning or zeltregu

lering in chri'>len-democratischc kring 

he'>taat inmiddel> aile aanlciding. 

Paragraat 2.2. van hct C:DA-verkie

zing>program 'Samenlevcn doe je niet 

aileen' '>telt naclrukkelijk dat hct CDA 

I )It Is /Jet ecrste llrlikc/ 111 mt serlc ouer Zclfrcc)tdnltu) 

ill de kotllcttdc tlll<}dPCtt Piltt Chris tell DctliOUilllscltc Vcrkcllttltti}cll 

zul/m lllCCl' llt//kcfnt Oller dl/ OlldcrtPCl'fJ Pct'Sl/JiptCll 

Plltll<}tilllf :lJ ill /Jet ucrklczut<Jsfno,;t-llttttttll 'S,IIliClllwcll ,/oc ic 

Hicl iii/cell' Is <}Cil't}3 diltt Zclfm;ulcrllli}. 

Ee11 flrojed<)rocfl Pdtt l1ct Wctcttschil/'i'cltjk lllsllltrtrl Is lllOlliCttlccl 

hczu] ,lc lltO<)cli;k/,cdcH tot hwordnitu} Piltt tlllllllscl"ri'i'cll}k ucr

llllitPoot·dc zcl{m;tdcrltu] 111 kllarl tc lmtu}cll. Itt Sll1ttett5{'cl 11rcl 

lllllllisdlir/'/"'liJke on}llllisilllcs zullnt ,/c kor11cttdc kiihlrtelsjJcriode 

Poorstclle11 rl'or,lcll <)edllllll 

principieel kiest voor zeltregulcring, 

omdat daar de eigen rol en verantwoor

delijkheicl van maat<;chappcliJke organi

satie> in he-,loten ligt De overhcid 

moct hiervoor de nodige ruimte -,chcp

pen. Vcrvolgcn> wordt ccn plcidooi ge

vocrd voor ccn \VCtgcving~progran1n1a 

'Zellrcgulering, maatschappelijke ver

antwoordelijkheid en wctgevingskwali

teit'_ r\lct dit pleidooi -,Juit de partij aan 

bij ecn van de conclu>ie> van het 

C:hristclijk Sociaal Congres in \991, 

nameli1k de ordracht wcrk te maken 

van 'zcltregulcring onder voorvv'aarden
1 

In deze bijdrage -,taan dric vragen over 

zellrcgulering centraal. Welke pnnci

pielc aanknopingspunten hiedt de 

ch,·istcn-democratischc traditie voor 

hct dehat over zeltreguleringc Waaruit 

hestaan de principicle vcrschillcn met 

de rcgulcringsvisic van de paarse coali

tie in hct algemcen en hct paarse wet

geving>project ·,\larktwerking, deregu

lcring en wetgeving>kwaliteit' in het 

hijzondcrc Wat '>taat het CDA in de 

komcndc kahinctspcriode tc doenc 

Souvereiniteit in eigen kring 
en subsidiariteit 
Zellregulcring is voor de christen-de

mocratic niet louter een juridi,ch in

'>trument ol een 'tunctionele' regulc

ringstcchniek, zcltrcgulcring dient een 

u1tdrukking te zip1 van \ub-,tanticlc'. 

maatschapreliike verant woordel ijkheid. 

[en belangrijk aanknoping>punt voor 

dcze visie kan worden aangctrotfen in 

Abraham Kuyrers opening>rede van de 

Vrijc llniversiteit in I HHO Kuyper 

stclde dat op aile lcvcn>terreinen sprake 

i> van Cods socvereiniteit .. ~laar aldie 

terrcinen zqn kwalitaticl onderschei

clen. De >taat is een kring naast de 

andere kringen. Wei hedt de '>taat een 

eigen vcrantwoordeliJkhcid: "Hoog 

steekt dus dcze Staat<;<,ouver-ciniteit, als 

C llV ~ 'JS 



de macht die den enkele heschermt en 

de onderlinge rechtsvcrhouding dcr 

zichthare lcvcmkringen hcpaalt, door 

recht tot hevclcn en door recht tot 

dwangocfcning, hoven dezc aile uil; 

maar hinnen in elk dicr kringen geldt 

ze niet: daar hccrscht ccn andcr gezag, 

dat, huiten haar om, uit Cod neder

daalt, en door haar niet verlcend wordt, 

maar erkend. En zclls voor de rccht<.hc

paling van de nndcrlingc vcrhouding 

dczcr kr·ingcn mag dcze Staats

qnrvcrcin nict eigcn wil ol kcus ten 

richtsnocr kiezcn, maar is hiJ gchonden 

aan de keus van Hooger wil, gclijk die 

uit den aard en hct hcstaamdoel dezer 

kr·ingcn spreckt Niet her Ieven te 

heklcmmcn noch de vrijheid te brndcn, 

maar vrrjc levcnsbewcging voor en in 

elk dicr kringcn mogelijk tc maken, is 

hct niet voor elk cdclcr Staat<;<;ouvercin 

hct hem wcnkcnd idcaal;''' 

Kuyper en later Dooycwccrd onder

strccpten de relaticvc autonomic van de 

vcrschillc11Cle kr·ingcn Dezc hchhcn 

ccn 'cigcn aurd en rocping' en zijn nict 

tot clkaar tc hcrlciden. Om die redcn 

staan in her gczin licldc, trouw en zorg 

voorop, in hct onderwijs de kcnnis- en 

cultuurovcrdr·acht en pcdagogisch vcr

ant\voordc von11ing, in de ondcrncn1ing 

de optimalc omgang met arheid, kapi

taal en natuur, in de woning...,cctor hct 

voorzicn in clcmcntaire woonbehoefte 

en een lcclbarc woonomgcving, in ell' 

omroep de selcctie en productie van 

inlorrnatrc op grond van Ieven'>- en 

wereldbeschouwelijke visil''> en in hct 

staatwerhand de puhlicke gcrechtig

hcid voor burger'>. De relaticve zelf-,ran

dighcid van deze kringen verondcrstelt 

tnughoudendheid van ovcrheidszijdc, 

maar wat cr in die hingen geheur·t i'> 

niet om het even. De rechtworming zal 

immers de naa-,renliddc en de vcrant

woordcli)kheid voor de schepping 

( llV I 'IS 

moeten dienen. Zo werd in de twintig

ste eeuw in chri-,relijk-sociale kring 

gcpleit voor 'hedriJfsorganisatie' als al

tcrnatiel voor de socialistische klassen

<;trijd en de liheraal-economische vrij

heid van de werkgever. Daarrnce werd 

ccn andcr, op samenwerking en con

sensusvorming gericht sociaal-econo

misch ordeningsperspcctief gccreccrd, 

waarin plaats wa-, voor wcrkgevcrs en 

wcrknemer<;. Maar dat was niet het 

enigc. Hct ging namelijk ook om in

houdelijke doelstellingen: verbetcring 

van de kwaliteit van de arbeid, socialc 

zckerheid, mcdezeggcmchap en be

trokkenheid. Bestond er over de norm 

van de souvereiniteit in eigcn kring 

over-ccrbtcmming, in de praktijk hlekcn 

er vcrschillcn van interprctatic tc hc

staan. Dat gold bijvoorbecld voor de 

mate van overhcid-,ingrijpen in de 

'>ociale zckerhcid, het dcbat tussen 

Dooyeweerd, CNV en Ccrbrandy over 

de medezcggcnschap binncn de ondcr

neming en over de tocpasbaarhcid van 

~ocvcrcinJtcit in cigen kring na de 

Tweedc Wcrcldoorlog. War daarvan 

ook zij, het gcdachtcgoed is van in

vloed geweest op de sociaal-economi

'>Chc en andere maat-,chappelijkc insti

tuties: vrijhcid van onderwij'>, inrichting 

van het omrocphcstcl, pluriformiteit in 

de znrg. de plaats van de mcdezeggcn

'>chap en de collcctievc arbeidsoverecn

komst enz. 

l'ormulcringcn als die van Abraham 

Kuyper zullcn in hct huidige politiekc 

en maatschappelijkc dehat niet sncl 

mccr worden gehruikt. Toch hevat het 

leerstuk van de Souverciniteit in cigen 

kring cnkcle actuelc en rclcvantc aan

knopingspunten voor her debat over 

zelfrcgulering: laat nil't de norm van 

marktwcrking gelden voor aile maat

schappelijke sectorcn, laat evcnmin de 
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overhcid dominant zijn over dczc sec

toren, onderken dater verschillen zijn 

tm-,en de maat-,chappeliJke kringen en 

bat ruimte voor zeltregulcring, bevor

der dat zellregulering sociale recht

vaardigheid dient. In de termen van 

'Samenlcven doc Je niet aileen': maat

schappelijke verantwoordcli)khcid en 

zellregulering vcrondcrstellcn elkaar 

'ecn inadequate opvatting over de ei

gen taken van de staat." De <,taat bc

hoort zekerhe1d te verschallcn voor 

vrijhcid, cigendom<,rechten, een vaste 

munt en clhcicnte diemten. Tcge

lijkertijd moet de ovcrheid waken over 

de uitoelening van mensenrcchten in 

de economi-,che <,ector I )aarhij wordt 

echter nadrukkelijk gesteld dat de "eer-

ste verantwoordelijkheid 

Zelfregulering Zcllregulcring behoort de 

uitdrukking tc zijn van ge

'>preide maat<,chappelijkc 

verantwoordelijkheid In 

die zin heclt zellregulering 

aile-, te makcn met het pu

bliekc domein, dat niet 

\outer door de overheid 

wordt beheerst. I )it roept 

echter wei de vraag op 

naar de relatie tu<,<,en de 

rol van de ovcrheid en de 

behoort de 

op dit gehicd echter nict 

ligt bij de staat, maar hij 

de enkelingen en bij de 

uitdrukking te zijn 
ver-,chillcnde groepen en 

associatie<, waaruit de 

nlaat-;chappij i'-1 sanlcngc

steld." De <,taat heclt het 

van gespreide 

rna a tscha ppe li jke 
recht om in te griJpen in 

moJHlpoliesituaties. Ook 

heclt de staat het recht te 

voorzien in 'aanvullcnde 

verantwoordelijk-

heid. 

relatievc reguleringsautonomie van de 

maat-,chappelijke kringen. In dat ver

band is het Rooms-Katholieke beginsel 

van de subsidiariteit van hetekenis-'' 

Het meest expliciet komt dit hcgimel 

aan de ordc in de encycliek ()uildm

qcsilllo Anno uit I 'J3 I Maar ook crvoor 

en later speelde dit beginsel een be

langrijke rol in de socialc leer van de 

Rooms-Katbolicke kcrk. In de cncy

cliek CrlllrsJIIIIJS Am111S ( 19911 wordt dit 

heginsel als volgt omschrevcn: 'ecn 

maatschappelijk vcrhand op hoger ni

veau moet zich nict mengen Jn het Ie
ven binnen ecn maatschappelijk ver

band op lager niveau en dit niet van 

ziJn bevoegdheden heroven. Het moet 

dit veelcer steunen in geval van nood

zaak en helpen om zijn actic te coi)rdi

neren met die van de andere maat

schappelijke verbanden met het oog op 

het algemcen welzijn" c De stoornissen 

en gcbrckcn van de vcrzorging..,..,taat 

vlocien aldus CrlllrsiHIIJI A1111111 voort uit 

ingrepen die gercchtvaar

digd worden door dringende redenen 

welke vcrhand houden met het alge-

meen wc\z,jn"' 

Overheid-,interventie en zellregulenng 

zip1 geen gescheiden wcrelden. TiJdens 

het Christehjk Sociaal Congres van 

199 I werd gesprokcn over 'zellrcgulc

ring onder voorvvaardcn' en onder vcr

antwoordelqkhcid van oud-minister 

van Justitie Hirsch llallin werd gespro

ken van 'wettelijk ge<,tructureerde en 

genormeerde zellregulcring'." Fssentieel 

is dan uiteraard de mate waarin de 

overheid gelegitimeerd is in te grijpen. 

In dar geval n1oct worden tcruggcgrc

pen op de staats- en maatschappijvi-,ie 

van het C:DA. In het CUA hehben de 

beginselen van subsidiariteit e11 souve

rciniteil in eigcn kring hun nccr~lag gc

vonden in de uitgangspunten publ1eke 

gerechtigheid, -,o\idariteit, rentmeester

schap en gesp1-cide verantwoorde\qk

heid. De samenhang tu<,<,en de vier 

( llV -l 'IN 



kcrnbegripren is nog eens onderqreert 

in hct nicu\vc Progran1 van Uitgang~

runten van I'J'B. Zcltregulcring d1cnt 

tegen die achtergrond in het perspec

tiel tc worden gcplaatst van de drieslag 

van puhlieke gcrechtighcid: WililrhonJcll 

van de cigen vcrantwoordeliJkheid van 

burgers en hun ondcrscheiden maat

scharpclijke vcrhanden, IIOnllmll wan

necr gerechtvaardigde hclangen hohen 

en tegclijkcrti)d hevordcrcn dat burger<, 

en hun vnhandcn zo vcel mogelijk de 

gevolgen van hun handelen en dat voor 

het natuurlijk lcdmilieu in hun gedrag 

verdisconteren 111 , ililllS/Jrilhll ho11orcreJJ 

teneinde matcriclc i hestaam- )voor

waarden voor burgers en hun vcrban

den mogclijk te maken. 11 

Zellregulcring hedt in zichzelt reeds 

hetekcnis vanwcge de private rcchts

vorming, maar hctrokken op een houd

hare ontwikkeling van de samcnleving 

gaat het uitcraard om mecr, namelijk 

om hct hevorderen van maatschappe

li)ke verantwoordeliJkheid. In dat ver

hand en tcgen de achtergrond van de 

twee genoemde hegimclen is het van 

helang te onderstrepen dat de overheid 

nadrukkeliJk ruimte hehoort te bieden 

aan nlaahcharreliJk verantwoorde zcll

rcgulcring en dczc waar nod1g n1oet 

ondn-,teuncll. In die zin gaan het waar

borgcn en hct honorcrcn van aan-..pra

ken duidelijk aan het normeren vooraf. 

Een overmaat aan normering lcidt im

mer<; tot 'lunctionelc decentralisatie' 11 

Vcrwijzingcn naar hegrippen al-, -,ouvc

rcinitcit in cigcn kring en ~uh..,idiaritcit 

roepcn mogelijk het beelcl op van 'iets 

uit het verlcden' Wie echtcr hct hui

digc dcbat over maatschappeli)ke en 

sociaal-cconomische ordening ovcrziet, 

mcrkt dat deze hcgrippcn een nieuwe 

actualiteit kri)gen Het op overhcidsin

tcrventie gestoelde verzorging<;<;taat-

(I JV 4 'JH 

denken is al geruime tijd up zijn retour. 

Maar inmiddels nccmt ook de kritiek 

op het neo-libcrale denken, waarin in

dividu en markt voorop -;taan, toe. 

Volgens de Bribe politick hlmoof John 

Cray loopt hct nco-libcralisme op zijn 

eindc. Hij ncemt alstand van het idee 

dat de markt op zichzell de mcmclijke 

autonomie hevordert. "Een maatschap

pij waarin de vrijc markt clkc andere 

socialc in<;titutie dominccrt, kan de 

menselijke hchodtc aan een thuis en 

deelname aan veiligheid en continuiteit 

nict hevrcdigen''. Wat komt er voor dit 

denkcn in de plaats; Het is nict toe

vallig dat onder economcn de helang

stclling voor 'institutics', de factor 

'vcrtrouwcn' en waardcn en normen 

tocncemt, 11 dar JUris ten oog hehben 

voor zcllregulcring, dat politicologen 

het them a 'ciPil socifly' hcstuderen 1 1 en 

bestuurskundigen de aandacht voor 

'planning' hehben omgezet in die voor 

netwcrken. 1
' De verhindende orienta tic 

hcstaat in kite uit 'gemeenschapsdcn

kcn' 

Dit dcnken, ook wei communitarismc 

genoemd, appellcert nadrukkelijk aan 

de vcrantwoordelijkheid van sociale in

stituties. [en van de mecr rccentc, aan

dachttrckkcnde werken uit dezc rich

tlllg i-, The l\Je11' Colde11 Rule van Amitai 

Etzioni. 11' De wczcnli)kc vraag die de 

Amerikaanse rechtS'>ocioloog Selznick 

in The ,\'lora/ Comi1101111'With ccntraal <,tclt, 

is: hoc worden institutic-; integer) Hij 

combinecrt, zo wordt in hct rapport 

'Caven in ovcrvlocd' van het Weten

schappelijk lmtituut voor hct CDA gc

analyscerd, hct soevcreiniteitsbeginscl 

en het suhsidiariteit-;begimcl ,- Daar

mee krijgen dcze heginselen, maar dan 

nu toegepast in de huidige maatschap

pelijke context en andere maatschappc

lijke organisaticvormen nieuwc actua

liteit. 
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Maahchappclijke verantwoorde zelfrc

gulering bicdt aldus cen nicuw (juri

disch) ordening<,perspectief. 

Paars: marktwerking en 
deregulering 
Hoe andcrs is hct gesteld met de regu

leringwi'>ie van de huidige paar<,e coali

tie. Tocn het kabinet-Kok van start ging 

stondcn twec principcs voorop: de soci

aal-democrati'>chc wen'> van 'herstel van 

het primaal van de politick' en hct lihe

rale plcidooi voor 'mecr marktwcrking 

en concurrcntic' Atfiniteit met het 

maatschappelijk middcnveld, de ovcr

lcgcconomic of met zeltrcgulering ont

hrak in het paar'>c regecrakkoord. 

Stcrker, er zou moetcn worden algere

kend met de 'stropcrighcid' Aan hct he

gin van de paarse kabinet-,pcriode stond 

de overlegcconomic in een kwaad dag

licht. De ullicme keuzc voor cen staat

marktdcnkcn kwam pregnant naar 

voren in hct \Vetgcvingsprogran11na 

'Marktwerking, dcregulcring cn wel

geving.,kwaliteit' (MDWl " Dit pro

gramma heeft bctrekking op nagenocg 

aile hcleid-;scctorcn, maar wcrd primair 

getrokkcn door de 1)66-hewindsliedcn 

Sorgdragcr cn Wijcrs 

Het doe! van de .~1DW-operatic i'> 

mccrledig: 

I) tcrug naar wat strikt nodig i'> (bepcr

king regelgcving en admini<;tratievc la'>

Lendruk voor hedrijvcn l, 

2) vcrsterken van de marktwerking 

( "concurrcntiebcpcrkcndc maalrcgelcn 

worden slcchts gchandhaafd indien 

ovcrtuigend wordt aangcloond dat ze 

in het algcmeen helang ziJn") en 

i) vcrbetcring van de kwaliteit van 

wet- en regelgcving (bestuurll)ke gc

loofwaardighcid, handhaafbaarheid van 

regcl'>, docltreflcndheid van rcgc]<,) 

Nu is cr mel her wegnemen van nict 

noodzakclijke regcls nicts mi'>. Ander<, 

wordt het wanneer marktwcrking 

<;teed-, mccr ecn doe! in zichzelf gaat 

worden. Voor de paarse coalitie wordt 

marktwerking dan het doc! en dercgu

lering het instrument. De MDW-opcra

tic sluil aan bij de neo-klassicke, ccono

mischc kritick op rcgulering, om hct 

cven ol dcze alkom<,tig is van de over

hcid ol van maatschappclijke organi<,a

Lic'>. Rigiditeiten die marktwerking en 

individucle kcuzevrijhcid hindcren, 

zouden zoveel mogelijk moctcn wor

dcn wcggenomcn. De operatic sluit 

ook aan bij het strcven van hct 

1\ linisteric van Economischc Zakcn de 

marktwcrking tc verstcrken. ~ lct ging 

cn gaat ten principale om liberalisering. 

De aanpas-,ing van de Winkeltijdcnwct 

i'> een van de duidelijbte voorhcclden. 

lntusscn leidt het paar<,c <,\aat-markt

dcnken tot allcrlci ongcrip11dhcdcn. Op 

hel gebied van de media hegon de 

paarse coalitie de concessictermijn van 

ticn Jaar, waartoe de Ecrstc Kamer 

reed-; had besloten, om tc zl'llcn in cen 

vijfjarige tcrmijn. Vervolgcm wcrd 

commcrcicle omroepen meet· en meer 

ruimte gehoden Daarentegcn wordcn 

de publieke omrocpcn inmiddel-, gc

confrontccrd met een door de overheid 

afgedwongcn centrale rcgie. Nog merk

waardigcr i'> het voorschrift van de 

ovcrhcid dat puhliekc omroepen een 

bepaald dee! van hun productcn hij ex

ternc producenten moelen afnemen. AI 

docnde slaat paar-, de bijl aan dc wortcl 

van de inhoudclijke en organisatori-,chc 

plurilormiteil van het omroep-midden

veld 

In de socialc zckerheid i'> het niet vee! 

ander<,: de overhcid waarhorgt voora]<,

nog hoogtc en duur van de uitkeringen 

bij zickte c11 arlxid'>ongcschiktheid. 

n1aar de uitvoering i:-, een zaak van de 
markt. Solidaritcit en gc<,preidc verant-
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woorckllJkhcid worden uitgchold, risi

codckking en marktwcrking worden op 

de voorgrond geplaaht I nmiddcls blij

kcn de paarsc maatrcgclcn hij herhaling 

tot problemen tc lciden, die dan vervol-

gcn'-. weer nopcn tot rcparatiC\Vetgc

ving (Wet op de medi.,che keuringen 

naar aanlciding van ri"'ico~clcctic, ver

zachting van de Algemcne Nahc.,taan

denwet etc. i. 

Het is opvallcnd dar de vcrkiezingspro

gramma''> van I've! A, VVI) en D66 allen 

krezen voor dit <,taar-markt<,poor, voor 

een overheid-individu-oricntatre Fen 

cohcrenrc visie op de samcnlcving en 

op zellregulcring onthrcekt. Zeit, in de 

l'vdi\ i<; her gemeerbchap<;denken- een 

stroming drc overigen<; door de Brir<,e 

l.abour-leickr en premrer Tony Blair wei 

\Vcrd on1arn1d - n1onH.:ntecl nJgcnocg 

atwczig. Her paarse '>taat-marktdcnken 

staat ver af van de prrncipii'lc erkcnning 

van het hevordcren van maahchappc

lijke vcrantwoordeliJkheid via zelfregu

lering door maal'>chappelijke vcrhan

den. Waarden en normer1 

ovcrigc levemkringen gcen mildere 

vrijheid gunnen dan zovcel recht, al., de 

Staat hun laat uit onmacht, of uit zijn 

volmachr vcrleent." 1" 

Samenleven doe je niet aileen; 
zelfregulering 
In 'Samcnlcven doe Je nict aileen' laat 

het CDA een ander geluid horen dan 

dar van de paarse coalitie. Het gaat om 

de Jlli'>te verhoudingen tu<,<,en over

heid'>interventie, markrwerking en ge

spreidc verantwoordclijkheid. Tcgen 

die achtergrond bepleit hct program 

een omvorming van de lviDW-operatie 

naar een operatic 'Maatschappelijke 

verantwoordeliJkheid, zellregulering en 

wetgeving.,kwal itcir'. '" 

In de CDA-opvatting dicnt in hct 

wetgcving<;belcid aanmerkelijk mecr 

aandacht te worden bestced aan het 

hevorderen van maatschappelijke ver

alltwoordelijkhcid (en dat omvat mecr 

dan marktwerking met hier en daar een 

overheidscorrectie i Tegelijkcrtijd nwet 

de rcchtsvorrnende rol 
worden de voor vorm 

'-10111<.., nog wcl gcnocmd, 

van maatschappclijke or-Voor de paarse 
goni~atic-; worden ver-

nlJJr ccn vi..,ic op de lllailt

<,chappcl ijk- imt i tutionelc 

verankering onthreekt ol is 

slccht'> zwak aanwezig I en 

dan hebbcn we het nog 

n1ct ccn<.., over de vraag om 

welke waarden en normen 

coalitie is <,terkt Het zclfregule

ringsvoorstel van het 

C:DA komt voort uit au

thentieke christen-demo

cratische bcgimclen De 

Rooms-Katholieke voor-

marktwerking het 

doel en 

deregulering het 

instrument. man Schaepman merkte 

destijds op dat- onder na

drukkelijkc erkcnning van de rol van de 

het eigenlijk gaat I 

Ln Abraham Kuypn' HiJ zag het in 

I HHO al zecr <;chcrp Wie de 'Souverei

niteit'>quac<,tie' '>chciden van de 'ge

loolsquae<;tie', hcweren "dicnsvolgen<, 

dat er geen andere Souvereiniteit dan 

die van de Staat denkhaar is; ijveren er 

dies voor dat de hoogc Souvereinitcits

idcc '>leeds zuivcrdcr in den opper

machtigen Staat tot bclichaming kome, 

en kunnen dicnovcrecnk<Jmstrg aan de 

( llV I 'JS 

overheid op het gcbied van de hcscher

ming van de zwakke - "ccn oplossing 

van staatswcge altijd een oplossing op 

krukkcr1 ;.,_ .. Het warcn uiteindclijk 

mensen die vorm hcbben gcgeven aan 

de samcnleving en daarom, aldus 

Schacpman, "wcnschen wij nict dat 

onzc hondcnkarrcn staatshondcnkarren 

zullcn worden." 
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Wat staat het CDA nu te doen' Op ba

sis van het vooralgaande kan het ant

woord niet ander'> luiden dan paragraal 

2.2. van 'Samenleven doc je nict aileen' 

uitwerken en in hct politick-maat'>chap

pelijke dehat inbrengen. De overhc1d 

client ruimte Lc scheppcn voor maat

schappclijk verantwoorde zellrcgule

ring door maatschappelijkc verbanden 

en moct dezc waar nodig onder<;teu

nen. Ter toclichting kunncn clrie voor

beeldcn worden genoemd. 

In de eer-,te plaats is er het gezinsbe

leid, meer in het hiJzondcr de bcvorde

ring van de combinatie van arheid en 

zorg. De voorstellcn in de nota 'Zorg 

echt delen' van de C:ommissie-BiJlcveld 

Na het paarse staat-

marktintermezzo 

wordt het nu tijd 

voor zelfregulering 

in 'polderkringen'. 

hcvatten cen goede combi

natie van het scheppcn van 

ruimte voor zclfregulcring 

door sociale partners c.q. 

wcrkgevcrs en werkncmers 

en hct biedcn van overheids-

waarborgcn waar nodig. l)e 

rcgeling van deeltijdarbeid 

en zorgverlof beantwoordt 

aan de norm van subsidiari

teit. Wat bctrdt de hooldstructuur is de 

systematick van de Wet op de [uropese 

ondernemingsraden aangehoudcn, wat 

betrcft de wijze van overleg tussen 

werkgevers en wcrknemers de systema

tiek van de Arheidstijdenwet. Ook i'> 

rekcning gchouden met de bijzondere 

positie van kleincrc ondcrnemingcn die 

niet onder ccn CAO vallen." 

In de tweede plaats moet worden 

genoemd de sociale zckerheid. De 

paarse coalitie hcdt in de sfeer van na

hcstaanden-, ziekte- en arbeidsonge

schiktheidsregelingen ook hicr het 

staat-marktmodel gc'introduceerd. De 

schaduwzijden komen steeds duidelij

kcr naar voren. risicoselcctie. twcede

hng in de gczondhcidszorg, uitwegcn 

via contracten voor bcpaalde tijd en 

llltzendcontracten c.d. J)it allcs noopt 

tot voortdurende rcparatic via over

heidswetgeving. Dit doodlopendc 

spoor moct worden vcrlaten Socialc 

zekerheid hehoort immers primair in 

het tcken tc staan van <.olidariteit en 

vcrantwoordelijkheid. Het uitgangs

punt van marktwcrking zal mocten 

worden teruggedrongen ten gunstc van 

cen bctekenisvol arbeidsvoorwaarden

ovcrleg van werkgcver<, en werkncmcrs. 

De systematick van de AOW en de 

Pensiocnwet- de ovcrheid voorzict in 

basiswaarhorgen, werkgcvers en werk

nemers zijn verantwoordcli)k voor 

aanvullende regelingen - kan op het 

terrein van met name de werknemers

verzekeringen bcter worden henut." 

In de derde plaats de media. Hct gevocl 

voor plurilormiteit en institutionele 

erkcnning van de vrijheid van het parti

culicr initiaticf hegint onder paars vol

komen zoek te raken. Caandeweg en in 

toencmcnde mate wordt de relaticvc 

autonomic van de omroepkringcn gc

lrustreerd. Ue paar'>e hcdilzucht, die 

onder mccr in de 1\ lediawel zi)ll heslag 

hecft gekrcgcn, zal plaats moetcn ma

ken voor eigen verantwoordeli)kheid 

van omroepverenigingcn, niet vanuit 

nostalgie naar een verzuild verleden, 

maar vanuit cultuurpolitieke ovcrwe

gingen die voluit recht docn aan idcn

titeil, plurilormiteit en organi-,atievor

ming van onderop. Het Nederlandse 

puhliekc omrocpbestel onderscheidt 

zich in gunstige zin van dat van an

dere Ianden. Dat verdicnt hcscher

ming en gecn kaalslag. Meer ruimte 

voor zelfrcgulcring kan het huidige tii 

kcrcn. 21 

Dcze voorbeelden kunnen gemakkelijk 

worden uitgebreid. Hinnen het Weten

schappclijk lnstituut voor hct C:DA is 

momentecl een projectgroep bezig de 



mogelijkheden tot hevordcring van 

maahchappelijk vcrantwoorde zelf

regukring in kaart te hrengen. De 

voor'>lelkn zulkn de komende kabi

nct'>pniode in <,amempel met maat

'>chappelijke organi<,atie'> moeten wor

den gedaan. De ordcningwi'>ie van de 

huichge paar<,e coalitie hegint '>icct, te 

worden er1 ,Jurt <,teed, mindcr gocd aan 

hiJ het gemeen'>chap'>denken en hi) de 

noodzaak van een grotcre rol voor 

overdracht en ir1<,litutionali'>ering van 

waarden en norrnen. ,f,.!aat'>chappelijke 

vcrantwoordelijkheid en zellrcgulcring 

zijn in een vitale, toekormtgcrichte 'crPil 

SOLicty' Ollfllir..,bJllf. 

/\an het einde var1 1997 puhliceerdc 

het Algemeen Dagblad ecn liJ't met 

opvallcnde trend'>. Sommige zaken of 

ondcrwcrpen ziJn 'in'. andere ziJ11 'uit' 

De laat<,tc regel hevat cen voor de 

chri'>ler1-democratie interc<,<,ar1te trend

ontwrkkeling: paar·<, i'> 'uit' en het pol

dermodel i'> 'in' AI, er een politieke 

'>tromrng 1'>, die vanuit de politiekc filo

'><>iie affiniteit hedt met het poldermo

del - het model van '>JmerJwcrking, ge

meemchappclijke inzet, zocken naar 

con<,crNJ'> -. i'> het wei het CD A. 
Het polclcrmoclel hedt aile, te maken 

met zcllr·egulcring en maahchappelijke 

vcrantwoordell)khcid. J, dat ecn nieuw 

gcgcvcn~ Nee. 

Abraham Kuyper merkte in I HHO op 

"Haa'>t '>checn hct wei of het land. in ci

gcn polclerkrrngcn ingcdeclcl, kloekcr 

nog clan ccn. de Souvereiniteit in eigcn 

kring tcgcn de Stoat-.,r..,ouvcrcinitcit kon 

vcrdedigcn" Maar na vcrloop van trjcl 

ontvicl, aldu<, Kuyper, "ook onze lancl

zaat a an zich zelf, ook Holland zonk in 

zondc \Vcg''_] 1 

Na het paar<,c '>laat-marktintermczzo 

wordt het mr tl)d voor zellregulcring in 

'polderkri ngen'. 
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Prof rnr dr J I' lli!lknlfrrdr is bijzonder hoo<Jle

l'<l<lr clnistelrjk-socti!ill derrken over ccol!ornic 111 

lll<l<liscl>i!/>/>ij ililll de Vrije Ll11iomitert c11 roerk

Zilillll hij het WrterrsciJi!/J/Je/rjk ll!stituut Poor hrt 
([)A 

No ten 
~ l R B.:\1 Kummcl1ng, S.( von lli)o.,tnvcld 
'red C!on,/mhtcn u1 zd/mJrdcmJ,f, [)cvcntcr 

J<)C)( p 1 

Vgl _1\,.1 Vtlll [)ncl, Zcl{u·~Jr!l!u!rl) }for_,; o/JI{lclnr Cl_/ 

lhruiHJ,II'Cil, J)evcntcr JlJWJ. p ]: 

Vgl B de Vroom, 'Zcllrcgulcnng' \\V' ])ctko..,en 

C<l 'red''. /)c /crll_l}lrd 1'1111 rc!)ci!}Cl'n' Zwolle 

11)SfJ, J1 2h.S e11 I P 1-SJ!kcncndc, 'ZcHrcgulc

nng VC1Tht iundr<,chc cultuuromo..,l,tg' ( )JlcHI'd!ll 

hc-,/uru, Juguo..,tuo.., ! lJ()} J1P 2-() 

-t- Vgl de hl)drJgc Controlc op gcwcld en o..,cko.., 

nwt overlotcn a an hr<1nche' von de ( ·1 )A

Tv ... ·ccdc KJmcrlec!cn ( Hrt..'lllmcr en ,\1. 
Verhagen, Tro1111' 12 lchruon l(J()H, \Viltlrlll 

wordt opgcmcrkt 'Stccdo.., opnicuw hll)kt dat 

gcwcld en o..,cb '>llllpclwcg vcrkoopt BednJVCil 

met een Wln'>tdocktcll~ng kunncn ?.Tch a]o.., hct 

wJrc de luxe VJ!l zcHregulenng Tllct vcroorlo

ven' 

A Kuyper SouPnTIIIilul in ci1jC11 kn11:/, Rclk tcr Ill

Wilding V<lll de Vrl)c Llniver'>lleJt, Am'>tclc!Jnl 

IHSO pp. 12-11 

(> I-I f S \\lo]dJI!lg cono..,tJteerl ovcngcm 111 ziin 

hock /)c clni'IC/1-clw!olrd/ic. Ec11 bil!<.c/J mdl'!Zllik 

llddl l'ddr JlOiiUckc /i/o,o{l(· 1 Utrecht 1 ()()(>, J1. 1 H5 

dat de gccbchtc van o..,uho..,rdiJntcit nrct J!lccn 111 

de btholid.l' <,OLJJ!c ldoo..,ohc voorkomt In d<1t 

verhJnd \VII<,( hi) op de I hul<,e luthcro..,e !rlmool 

( 'hrio..,tr'-111 \Xrol!l 1 1 (J"/{}-175-~ I d~e J]o.., Cl'll VJ!l de 

C('r<,tcn dczc gclbl hte lormulcerdc 

lok1nnc<, Pouluo.., II, hcyt/1(); ( cnic-.111111'- An11rh 

Knkcll)kc documcntotrc 1rg I <J, nr i, lllCJ 

1()()] p -t-0 

lh p Ill 

Zrc o J LmlCr<,tuk TK 1 ()(J(J-1 ()() 1 2200H nr 

2 p. 15 

10 Tiillcn.., hct C:hn<,tciiJk ~OLIJJl Congrn 111 

llJ()J \\'l'lcl 111 dn vcrhand gc<,prokcn over de 

ll<HldZZIZik van het hetrJclllcn VJil 'voorzorg' 

II Zl(_' \X1ctcno..,(hilppcl11k lmtJtuut voor hct ( ]).!\, 

i>HH,ckc l}trc,hlt!)IJCid, Hm!len 1()()0, pJr. -~ I 

12 '! llllLllonclc dccentra)I<,JllL-' hwt opgcvZIL 1n de 

hetckcnl'> d1e cr Ill <,O(_JJJI-dcmocrJtt<,chc knng 

IJ11gc tl]d aan wcrd tocgckcnd de rol vJn dc

(_eJHraol ht~nclelendc orgJncn \vordt crkcnd 

voo1zover deze pJ~<,cn hrnncn de doc]<,te)lrn

gcn VJil de over herd c.q de pol1ttckc clcmouJ

llc In '>lJJL<,rcchtcliJk opzicht opz1cht houdt 

lurKtlonclc clcLentrJlio..,Jtrc verh;:md met het op 

ce11 andere WTJZC hchJrt1gcn van puhl1ckc he

longen dt~n VIJ de ovcJherd<,orgJ!lJ<,Jlll' zcll Bi1 

dczc vorm van lunctJonclc dccentrZIIro..,JtJe 
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moct gcdJLht worden JJn \\'Jtcr'-.cha.ppcn de 

puhlickrTchtcl!Jk.c bcdnJ!..,organt'-.Jttc, vcrzel!

o.,tJndlgtng e d 

1:; Vgl o a UtJ'-. I Khalil 'Ftztonr t'Chll' Bcd,cr 

do morJI '-.Ctlttmcnh d1i!cr !rom ordrnJr\' tJ<,

tc..,- /)c fctllitllllhl [.t'J. no .t [lJ()/ pp .tlJ1 

520 

l.t Zic o J. thcnlJ!lll!ll!llcr '( rvrl o.,ouctv T/1c 

liltltlki!tl/' l<.cJ'Iltl' f·<tll 1 ()t)/ vol 1 ') no .t 

1 ') L1e o J ! lrnor (huom, Ctlt'UJJJtr,J tl1c ( tl11111Wii~ 

T/1c b'o/ulroll oJ /w .. /ilrdttlil'> }lll ( oUt\/il't ;\t/1011, 

( amhrtdgc l!nlVCr'-,ttv Pre..,.., 1lJlJO, dH:' wi1o.,t op 

de bctck.cnro., vJn 'volunt<~rv orgJlllZJttnno.,' 

Vgl ! 11 Hr:tlk.enendc \'uun/u'tJOJ,idJJkl~u,l 111 rnhl 

For lll,thllHU'IJlt/ lll'l'l rlrul{tlllllilcil, 111ddl5til.tjJ/'cllih 

pa,nliu'oor,/dr,kll(·i</ tJJ Pcdcilll,/t'dll ld~'C!J n1 hci'Ot•l•i 

hc.lc11, Zwolle I ()()5, pJr. 52 

1(J :-\mrtJt !'tzront The i\1cw Coi.lnr l<.ulc ( O!ltllltllliiJ 

,nd ,.\lm,t!IIy 111 d /JcJIIOtldllt Sotlily, BJ..,\L Book..., 

1()lJ(J !)c ntcU\\'C goudcn regel hcclt hetrd.· 

krng op J moral order th;,t t'-. hJ'-.tLJIIv volun· 

lJIV, ond J '-.OLIJl order thot J<, \\el\ ho)JJKCd 

\\'lth o.,ouJih· o.,ccurcd Jutonomv' 

17 Ph. Selznrck The ,\lo!,tl ( OIIIIIIOIIII'tdi
1

1j, Sotl<il 

f l1w!y ,ni.l tf,c Jlwmhc ll{ ( (llllllllllitly, Berkeley Loo., 

Ange\co., ( h:lord 1 1) 1)]., \Y'ctcn..,ch<!ppelqk !no.,tJ

tuut voor hct ('!)A Cuti'Cii Ill Ol'l'll'lod rliltl/l('('. 

tHllllllll'dCJ,i 111 c/Jii'ICi!-tlcnwcJd/hch /'Ci'flnlir{ ·..,_ 

CJJvcnhJge 1l)I)(J pp .SO-H:} en H 1-fi(J 

1 S. Z1c o a fli,IJJ l'd!l ddll/ldk ,\ L11 ktwc1 kt11,) ,{ucduiJru::J 

n1 li'cli/1"1'111,/'>kti'd/ilcrt' Tl\. ll)lJ.f-1 CJ()'i, 2.1{):;(1, nt 

I het [ur,lr.!Jlfioi/,\Lrrkl Cit ()J'n/Ju,lt'dn ,it ll't'Jk

,Jint/1-( tli1CII, ;,,1ngehodcn JJn de 111\llt..,lt.Traad 

cl d 20 !chrutln 1()()/ en hct K,tllJJith,Lt~:,l)liiJII 

dd. K ;,prrl [fJIJ/ IK llJZJ(J·1 1)<J7 }.HJ~(J n1 

-1-5 

I() A. Kuyper SoJJI't'lt'IITJici/ 111 n.J111 kuJJI/ op.ut 

Jl 

20 (~czren de voorkcur de JnlwudeltJkc norm 

voor de JegulcnngwJnJnt tc piJJl'-.Cil, t'-. het 

hctcr 111el zcllrcgulcnng ;,].., ccro.,te le rwcmcn 

tll<tJr tllctat'-.choppclllke velJilt\\'OIJrdelJJkhcld 

21 CDA-Lol11111J<,'-.IC llqlcveld·S<.houtcn Zt'J</ cd'l 

,/den 1\./IJZd In/ tCII hdnre,jc/1111/ :.or,j 111 .nl'u,/ 
1'>()8 Zre \'l"rd("l Sdilltldn'lll ,/oc fC 111cl ,tilcnr. Jrt 

[ 1.7 C.\ 

22 L1c o J. A. I. de Ceu" 'Vckn zrck. VJn flcmha

vmt< ;\/:JouuJ: 1\i,JhLd. 1:; !chruJn liJI)S St~llllll 

l1r'CJI ,/oc JC 1wl ,die('!), <trtl 52 (J en "i 2-; 

2:; Vgl I P HJlkcncnde. '!dentrtcit en plunlormr

tcrtln de medio' 1 \X.' SJp c J red r, !.lnJ/ilul 111 

{!!'>IC /\ -,JldiiiiiJJ:/ lll"ll' tli'U/Jn,l-,hdu,i til /1c/ hJ,ou,/ 
l'dli 'liLI.tic l'ulhnl<in:, Lltre<.ht 1()1)7 pp 121 1 17 

\nnnrln'IJJ ,/o1 11 I!Jtl ,diu11 Jt t 2.2 12 

2-1- A Kuyper s(l]/J'('rt'JIIJICI/11! 111/l'll b!lit/ op Ltl pp 
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Laatste Periscoop prof. Balkenende 
Dit i-. de laat-.te Peri-.coop van prof mr dr JP Halkencnde. Prof Halkencndc 

wordt na de vcrkiezingen van 6 mei lid van de Tweede Kamer voor hct CDA. 

Balkencndc <,chreel jarcnlang met grote rcgelmaat de Peri<,coop in C:hri'>len 

Dcmocratischc Verkenningen. Zijn eer-.te Pcri-.coop vcr-.cheen onder de titel 

'Croot-<,tedelijk he<,turen' in Christen Denwcrati.,che Vcrkenningen nr 2 I')') I 

Zijn ecr-.tc art ike\ in Christen Democrati'>che Vcrkenningen vcr'>chccn in I CJH:l 

( nr 7/8) onder de rite\ 'Over perspectieven ge<,proken' 
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