
W
lc 111 de "an1enlcving 

slechts twee tcgengc

stclde polcn zict 

markt ol overhetd in

dividu ot collcctivitcit, vrijhcid ot ge

zag- loopt va-;t., aldu~ 'Nicu\ve wcgcn. 

vastc W<J<Jrden" Toch ga<Jt het PvdA

partiJicider Kok prccics om die twee 

polcn, de minim<Jic <,taat van de liber<J

Icn en de <Jctievc puhlieke sector van de 

soci<J<JI-democr<Jtcn. De prermer ont

vouwt ccn wat de christen-democratic 

bctrclt gedateerde toekorll';tvisie en 

gaat voorhij attn hct c-,scnti~le vraag

'>tuk v<Jn maabch<Jppelijke instituties en 

institutionelc <Jrr<Jngcmenten. Dat geldt 

ook voor hct 'paarse' project 

't•darktwcrking, Jcrcgulcring en \Vctge

vingskwalitcit' Verz<Jndt het ovcrheids

bclcid in m<Jrktgeorientecrd pragm<J

tismc en wordt al<,chcid gcnomcn v<Jn 

ide<>logi..,chc -,anlcnhang~ 

Minimale staat versus actieve 
publieke sector 
In zip1 Den llyl-lczing 'We Iaten nie

mand los'' heclt de <,ocia<JI-democrati

schc premier Kok zijn visic gegcven op 

de komcndc tien jarcn. Hct zullen 

drukkc tijdcn worden voor de politick. 

"I )e politick zal zich in het hart van het 

publiekc dcbat moeten ophouden en 

de <,amenbindcnde elcmcnten in de '><1-

menlcving mocten thcrldelinicrcn" 

D<J<JrbiJ zullen volgens Kok twec vi'>ies 

om de voorr<Jng <,tnjden. De liberalc vi

sic z<JI de bcmoeienis van de overheid, 

de publicke sector, willcn minim<Jlise-

rcn, de minimalc staat. In de socia<JI-dc

mocrati'>chc visie daarentcgcn zal juist 

een <Jctieve publicke sector geboden 

zijn, ccn sector die zich al naar gci<Jng 

van de omstandigheden op vclc terrci

nen n1<1g bcwcgcn. Ziehicr het ccntr<Jic 

strijdpunt voor de toekom<,t volgens 

Kok. Het is ccn traditionclc visie die 

hct aloude staat-marktdenken nict 

overstijgt. Op dezc twcedeling valt vee I 

at te dingen De tegenstelling minimalc 

<,taat-<Jctieve puhlicke sector kan niet 

geliJk worden gesteld met de tcgcnstel

ling libcralismc-sociaal democratie De 

tweedcling doet zich evenzecr voor 

binncn beidc stromrngen. 

'Ontplooiingsliberalcn' zicn cen grotcre 

rol weggclcgd voor de overheid dan de 

'utilitaristische' libcralen.' En de PvdA 

is, <Jis her g<1<1l om ordeningsvraagstuk

ken, een vcrdceld huis, tegenover de 

meer traditioneel ingestcldc soci<J<Jl

democraten winnen de marktgcorien

teerde sociaal-democraten <J<Jn invloed 

en betekenis. Als Kok werkclijk een 

<Jctieve publieke sector wil, doct hij er 

goed <J<Jn eerst schoon schip te mak<:n 

in cigcn huis. 

Er is echter ccn <Janzienlijk tundamcn

tcler bczwa<Jr aan tc vocren tegen Koks 

tweedcling Dat is niet eens de manier 

W<J<Jrop in 'We Iaten niemand lm' de 

christen-democratie onbesproken 

wordt gci<Jten Dat is wei het princi

piccl voorbijgaan a<Jn w<Jarden en ordc

ningsvisie<, die de christen-democratic 

belichaamt. C:hristcn-dcmocratcn en 
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niet aileen zij'- praten nict over de po

lariteit 5taat-markt, maar over de com-

plcmentariteit van overheid, 

(georganiscerde) samenleving en markt. 

Elk van deze dric -,fcrcn or regelkringen 

heeft eigen verantwoordcli1kheden en 

hevoegdheden l\lct1sen zijn mecr dan 

comumcnten or staat-;burgcrs. Hct rap

port JNicuwe wcgcn, va~te vvaardcn' 

zegt het aldus: "Centraal in de visie van 

de chri'>ten-democralie staat dat men

sen hun vrijheid, verantwoordelijkheid 

en idealen aileen in samenwcrking met 

andcren kunnen realiscren. 1'-larkt en 

overheid zijn nodig, maar de samenlc

ving gaat daar nict in op. lntcgcndeel, 

markt en overhcid komen uit de samen

leving voort. De markt zorgt ervoor dat 

hct handelcn van vriJe en vct·antwoor

dclijke mcnsen op elkaar is afgestcmd 

De overheid i-; nodig om de samenlc

ving bijeen te houden en conllicten tc 

beslechten. De overheid is nnmi'>haar 

om gemeenschappelijk handelcn te or

dcnen en daaraan zodanig richting tc 

gcven, dat puhliekc gercchtigheid Ctl 

solidariteit hct resultaat ziJ11 ,1\.taar de 

-;amenlcving, dat zijn de men-,en die in 

verscheidenhcid, en met vcrschillcndc 

belangcn, gezamenlijk vorm geven aan 

de \vaarden waarnaar zij Ieven: in ge

zinnen, vet·banden, hedrijven en orga

nisaties. en in hct verkeer daartusscn. 

Overheid en markt zijn heide dienq

haar aan de samenleving en de mensen 

daarin. AI is de gemeenschap niet mo

gcliJk znnder ecn ovnheid die stimu

lccrt en he-,chcrmt. zij is mecr dan 

politick aileen" 1 

Het 'maatschappelijk midden' 
Nu is het nict zo dat Kok zwi)gl ovet 

maatschappelijke vcrhanden. Het maat

schappeliJk midden zou hct hart van de 

l.,Jmcnlcving vertl'gcnwoordigcn. len 

arkecr van het middenveld houdt zells 

vervrccmding in van de maatschappelij

kc werkelijkheid 'Voor hehoud en de 

vcrnJeU\VJng van ecn op rcchtvaardig

heid, solidariteit en cigenbelang gcricht 

hestel is de mcdcwerking van hurgct·s in 

dit hrede maatschappelijke midden van 

doorslaggevcndc hetekenis.' Hct is 

merkwaardtg dat de PvdA-voorman zo 

gretig de liheralc aanduiding 'eigenbe

lang' in de monel neemt. Hct geheurt 

ook al in Kob stellingnamc dat -;nlida

riteit moet heru'>ten op eigcnhelang en 

idccle moticven. Wanncer het echter 

gt1t1t 0111 de eigcn belangen van nlaat

schappell)ke organi'>atic'> is Kok weer 

veel krittschcr· "Bclangcngroepen lopen 

tmmers - hijna pet· ddinitie - niet voor

op hi) veranderingen die hun etgen he

langen raken" '.let andere woorden· 

het i'i gocd dat er ccn gocd georgani

:,ecrd middenveld is, maar dat mag het 

primaat van de politick etl de acticvc 

puhliekc sector niet voor de voetcn !o

pen. De :,tropcrigheid moct worden 

doorhrokcn. Ln dat is nict hct enigc 

Kok omarmt de analy-,e van het Sociaal 

cn C:ultureel l'lanhureau waantit hli)kt 

dat mecr traditionelc vormcn van maJt

'>chappelijkc en politiekc mgani<,atic al

ncmen en dat cr groci optreedt htJ 

organi"atic~ die zich richtcn op 111CllWC 

thcma'<, i'Mttctpatie wonlt mecr en 

men gericht op "cotlLtTll' kwestie'> die 

nict 111ccr ccn idcologi~.,chc -.anlcnhang 

hocvcn te venonen." Kok nccmt hct 

denken van coalitiepartners over de 

kritick op '.troperighcid i:, arkotmtig 

van de VVD, hct doorhreken van ideo

logi,che samenhang van{)()(,_ 

Koks vi,ie op de verhoudtng qJJt-,a

nlcnlcving-nldrkt J<.., doortrokkcn van 

cen liheralc ncstgeur Ook in hct prak

ti,che helctcl wordt dat ziLhthaar- he-

zuinigingcn op de kindcrbij-,lag, 

kaalslJg hi1 de Algemene Nahcqaan-



clenwet, de <;tudJdiJ1ilJ1Cienng CJ1 de 

unJver<;itcitcn. de in het regecrakkoord 

atgc<,pmken at'>challing van de partner

toe<;\ag in de AOW, de al'>chathng van 

de 7iektcwet. de liherali<;enng van 

wcrktiJden en de zondag<;nl't, de at

<,challing van de verplichting de SI-:R 

0111 advie<; te vrJgen, het onderhrengen 

vJn de pluritor111e omroep in een natio

naal re<;<_:rvaat. Deze zaken worden in 

JT11 De, te 111ecr zJI de overheid hcdriJ

ven, organi~atic-; en personcn moctcn 

<;timuleren 0111 dcze in ondcrlinge <;J

mcnwerking te bewerk<;telligen. In dat 

verband verdient zellrcgulcring mecr 

JaJlcbcht. De overhcid zal her en der 

terugtreden tegenover de complexiteit 

vJn rnaat<;chappelijke veranderingen, 

waar ziJ overvraagd i-, en taken op af

<;tand wil zetten, uitbe<;tedcn of privati

de Den Llyl-lczing, in tc- ------------ <,eJ-cn. -~bar <;teed<, moet 

gen<;tclllllg tot onderwer

pen zoal<; de Fconomi<;che 

en l'v1onetaire Llnie, het 

Witbock van Dclor<, en de 

llltrJ<,tructuur I Schiphol, 

de Bctuwel i J!l i n1et gc

nocnld, n1aar zc vorn1cn 

wei e-;<,enticle he-;tanddc

lcn van het bbinet<,lwleid 

clat onder Kob regie vorm 

en inhoud krijgt Wat i<; de 

De premier 

ontvouwt in de Den 

voor haar de vraag voorop 

<;taan of zich dat verdraagt 

met de integriteit de 

weerbaarheid tegenovcr 

corrupt1e - en de uitode

ning van de publiekc tunc-

Uyllezing een wat 

de christen-

democratie betreft tie Vcrnieuwing van 

gedateerde 
bclcid houdt ook in dat de 

linanciele prioriteitcn in 

het overheid-;helcid wor-toekomstvisie. 

reclc betekeni<; VJn Koh <;tellingname 

dat de <;Ociaal-dcmocratic zich kJn en 

moet onder<,chcidcn door 'po<;itieve 

woardcring voor de voorzicningcn van 

ccn hrcdc vcrzorging-,~taat' (nlct nadruk 

op <,ohcrheid e11 efteuiviteit in de om

gang met gcnlcen-,chap:-,nliddclcn)~ 

Rol nationale overheid onder 
druk 
De tweeckling minirnalc <;taat-actieve 

publiekc -;ector gaat te veel voorbij aan 

de vraag welke mogeli1kheden de over

heid in de toekom<,t heelt om mJat

<,chappcliJke proce<,<;en tc hc'invlocden. 

De invloed van internationalc, techno

logi,che en <;ociaal-culturele lactoren 

neemt immcr<; <;terk toe. In '1'-:ieuwe we

gcn, va"-lc woardcn' wordt in dat vcr

hand opgemerkt "Dynamiek vcrci<;t 

andere vormen om burger<, zekcrheid te 

hieden. W11 verwachten dat wet- en re

gelgeving die zckcrheid in de tocko111<,t 

waa,·,chlJnliJk minder kunnen garande-

den vcrlegd. Naarmate 

participatie wcrkeli1k wordt ver<,terkt. 

kan mecr overheid<,gcld worden aange

wcnd voor inve<;teringen in de maat

<,chappeliJke en fy,ieke inlra<;tructuur" 

Niet aileen vanuit principicle overwe

gingen, zoal:-, kiezcn voor ecn door <;o

lidariteit en rentmec<;ter-;chap genor-

111ecrde ge-,preide vcrantwoordelijk

heid, 111oet gekoerst worden op meer 

maat<;chappel ijke verantwoordel ijkheid 

vJn maat<,chappelijkc vcrbanden. maar 

ook vanwege leitelijke om<;tandighe

den. Len en ander kan niet ]o<, worden 

gczicn van hct vraag:-,tuk van rcgule

ring. De verzorging<;<;taat i'> vooral op

gehouwd rondom de he,·vcrdelcnde en 

regelstcllende overheid. lnmiddel<, wor

den de mogelijkheden van overheid<;re

gclgcving gcrclativecrd. In hct huidige 

politiek-liheralc klimaat wordt aanmer

kelijk meer aJndacht gevraagd vour 

marktwcrking I let prij'>111echani,me 

zou du,cleliJkcr en hetcr tot zip1 recht 
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moeten komen. Naa<,t het priJ'>Illecha

ni5me en de ovnheid-;regclgeving i'> er 

ccn derde \Vcg voor ordcnlng'.;kwc-,tic'-;, 

nameli1k die van de maat'>chappelijke 

verantwoordelijkheid" HicrhiJ kan 

worden gedacht aan maat<,chappelijke 

imtituties die zich verantwoordelijk 

wcten voor de ontwikkeling van de <,a

menleving: milieual'>prakcn tu55en he

drijven, af,praken over 'goeclc doelen' 

in het kader van arheidwoonvaardctl

overleg, kwaliteit'>alsprakcn in de '>kcr 

van de media, het onderhrengcn van 

geprivatiseerde nut5hedrijvcn in coiipe

ratics en onderlingc waarhorgl11aat

schappijen Wat hetrelt regulcring gaat 

het vooral 0111 zellregulcring door 

maat<,chappelijke vcrhanden In deze 

benadcring wordt het alge111ecn helang 

niet uitsluitcnd a]<, ecn zaak van de 

ovcrheid heschouwd. Hct publieke do

mein kan niet worden gell)k gestcld aan 

het do111cin van de ovcrheid. De drie

-;]ag wetgcvi ng- pri j5111echan i'>l11e-zcll re

gulering i5 vcrbonden met de 

regelkri ngcn overhei d- 111a rkt- (georga

ni5eerde) sa111cnleving. Kok gaat aan de 

dcrdc weg geheel voorbij Ten onrech

te. 

Vrije markt of ordening? 
Over de rol van de overheid zullcn de 

grote politieke stromingen steeds van 

mening verschillen, alhoewel vccl 

5cherpc kanten van dergclijke di5cus<,ie-, 

inmiddel-, zijn wcggenomen lr is altiJd 

ccn overheid nodig om samen-leven 

mogelijk te maken. De verzorgingsstaat 

zal worden algeslankt, maar de 5taat zal 

'>teeds een 5ociale rechtsstaat moeten 

zijn De <,taat is cen puhliekc rccht-,ge

meenschap. De afbakening van de 

kerntaken van de overheid i-, gecn een

voudige zaak en bovcndien ook gehon

dcn aan wiS'>elcnde maatschappelijke 

omstandighedcn. Voor chri5ten-de111o-

craten hiedt de publteke gcrechtig

hcidsnorl11 met zip1 waarhorg- aatl

spraak- en normct·cnd karaktcr hct 

vertrekpunt in een he5chouwing over 

wat de overheid te docn staat.-

Het strijdpunt ligt. zoals hicrvoor werd 

aangegeven, tltel bij de tegen<,telling 

minimale 5taat ver5u'> actteve puhlickc 

sector. Vcel belangriJkcr wordt de tc

gen-;tclling: Iaten we zakcn over aan 

hct vrije <,pel van maatschappelijke 

krachten of kiezen we voor ordcning 

van maat5chappelijke betrekkingcnc In 

hct cer5te geval gaat het 0111 het wegnc

mcn van allcrlei rigiditeiten die de wer

king van het priJ'-111Cchani5me 

ver<,toren. In het tweede gcval wordt -

onverlet latend de noodzaak van mccr 

n1arkt wcrking waar dat kan gekocr-a 

op het voorzien in institutionelc arran

gementcn die nodig zijn voor billijke 

111aatschappelijke verhoudingen 

Dergelijke arrangcmenten kunnen be

staan uit overheid<,regelingcn of zelfre

gulering door particulierc organi'>atie<,, 

hedrijven en tnstellingcn.' 

In de literatuur komt deze nieuwc te

gcnstelling pregnant naor vorcn 

Oud-,hoorn en Vi]ihrief mcrkcn in hun 

artikel 'Nieuwe wegen naar <,ocialc- en 

econon1i-;chc voorllltgang' op dat de 
vcrzorgingsstaat nauwelijks in staat i5 

tot institutionell' vcrnicuwing.(j Hct 

prohleem van de algemeen vcrhindend 

verklaring en de he'>chcrming van he

langengrocpen die potenticlc concur

rentie van huiten'>taanders - 'out'>iders' -

onmogeliJk maakt zouden sprekendc 

voorbeeldcn zijn. Er trcedt een bot5ing 

op tussen de in'>titutionelc onverandcr

lijkheid en de dynamiek al-; wezemkcn

merk van de <,amenlcving. Het <,lurend 

coiirdinatieper<,pcctiel zou niet mcer 

passen in een zeer vcranderlijkc maat

schappelijk en economische omgeving. 

C llV 2% 



I let gcvolg van her V<J".thouden aan ou

dc in<,titutic'> en Jrr<mgementen i<; dot 

een Jverecht<;c hervcrdeling ortreedt. 

f·lct gJJl don om nict heoogdc inko

men'>overdr<Jchren aan hcraalde indivi

ducn en groepcn tcrw!JI d<J<Jrnaa'>l her 

groeirorenticel wordr verzw<Jkt. 

Oud,hoorn en Vi,lbrict zoekcn de or

lo<;<;ingen in drie richtingen: aJ een bcte

re hJnd tu<;<;en nut en ofter, met al<; 

gevolg dat de reck ko'>trnJ'> moer wor

den betaald, b I het ver<;terken v<Jn markr 

en marktwcrking, c) ecn vcrhctering 

van het overhcid,optrcdcn Jan de ru

hlicke <Jilnhod'>z!Jde. AI, voorhecld v<Jn 

dit laat-;tc wordt gc\vczcn or ccn gncd 

medcdingitlgsheleid. Kortom: er moer 

mecr ruimre komen voor mJrktwerking 

en ecn hcter geprofilcerd ovcrhetd'>op

trcdcn. zowel om de markt- werking te 

vcr<;tcrkcn al, om door de markt nter or 

te ]o<;<;en knclruntcn weg te nemen. 

Een onder gcluid klinkr door in het arti

kcl 'Hoc wcrkt corporatt<;me door in de 

1oonvornling71 van Tculing~_H 1 Welke 

in<;titutie'> zijn voor het arbcid<;markr

belcid her mecst doclmatig, zo IUldt de 

vraag. ], dat het marktmech<Jni<;me v<Jn 

de Verenigde Staten ot hieden de cor

rorJti'>li<;che <;tructurcn, die in Europil 

voorkomen. persrectid~ Loonver<;chi 1-
len n1nctcn marktcontorm 

Morkten worden helemmerd al<; loon

vcr'>chillen eerder een uiting zijn van 

machbpmitic'> don van reck kwaliteit'>

ver<;chillen Her opvallcnde nu i<; dat de 

nier-markt-conformc loonverschillen 

vooral ecn Angelsaksisch prohleem 

zijn. Teuling'>: "Het marktmech<Jnt<;me 

111 ZtJn mec<,t pure vorm is blijkhaar 

minder goed in staat om de monopo

licmacht v<Jtl in-,iders in toorn te hou

dcn dan de Voderland<;e ovcrlcg

economie." Ook <Jls er CAO\ zip1 kun

ncn onderncnlcP, altijd nog n1cer gcvcn 

<Jiln hun wcrkncmers. Het corpor<Jti<;ti

,che systeem van loonvorming is vol

getl'> de <Juteur nier vcr<Jntwoordelijk 

A is Kok ll'nkelijk em actlwc pu/Jiickc secto1· 11'1/. doet hi) er goed tlml eerst sc!Joo11 sc!Jip 
tc 11111kw i11 elqw /nus (jato /)Jjkstm Iii') 
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voor een gcbrck aan loonflcxihilitclt. 

De economen Van Praag en Hop van 

de Llnivers1teit van Amsterdam schrij

vcn over 'De matigendc invlocd van de 

Nededand-.e vakhcweging' 11 Neder

landse hedrijven die onder een CAO 

vallen kennen minder ongelijkheid in 

de beloning van werknemers, terwijl er 

verder sprake is van ccn lager gemid

deld loon in vergelijking met niet

C:AO-onderncrningen. Hun conclusie 

is dar een Angelsaksisch 'vechtrnodel' 

tot relaticf hoge loncn leidt. In het 

Rijnlandse model wordt de vakbewe

ging, ook door loonrnatiging, rneer de 

hocder van bet algerncen belang. 

zoals media, vo\ksgezondhe1d. soualc 

zcknheid en onderwijs 

Regeerakkoord, operatie 
Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit 
In het rcgeerakkoord van het kahinet

Kok kornt de verhouding rnarkt-institu

ties met nadn1kkeiiJk op de voorgrond 

Het regeerakkoord wordt door twee 

andere poien gekenmerkt. Aan de ene 

kant wordt gestreefd naar een hcrstei 

van het 'prirnaat van de politiek', aan de 

andere kant naar versterking van markt

werking en concurrcntie. Het regcerak

koord demonstreert een nieuw 

De eerste benadering geeft 

aan dat de huidige institu

ties en arrangementen 

gaan vastiopcn. Daarom 

wordt gepleit voor deregu

Iering van de algemcen 

verhindendverklaring, hct 

a rhei dsvoorwaardenover

leg en de overlegecono

mie. De tweede benade

ring wijst er juist op dat 

cornpromis tu'5en de sociaal-dcmocra

----------- tie e11 het liberalisme In 

Koks visie op de het paarse compromrs 

klinkt de oricntatie op de verhouding staat-
markt sterk door. De over

heid hceft eigen taken, 

maar dan vooral binnen 

hct raamwerk van het stre

ven naar 111eer markt en 

mccr marktwcrking Over 

ccn eigcnstandige rol van 

samenleving-markt 

is doortrokken van 

een liberate 

nestgeur. 

institutics en institutionele arrangemcn

ten positieve effecten hcbhen. Fen gro-

tere terughoudendheid ten aanzicn van 

deregulcring van het gegrocidc model 

van georganiseerd ovcrleg wo1·dr dan 

ook wcnselijk geacht Het dehat over 

sociaal-cconomi<;che ordening hecft 

steeds meer bctrekking op de keuze 

tussen her acccntucrcn van marktwer

king en concurrentie aan de cne kant 

en hct acccntucrcn van de hctckenis 

van de ml van 1nstitutics aan de andere 

kant Her gaat hier n1et om zwart/wit

tegenstellingen, we\ om duidelijk vcr

'-.chillcnde oncntatiepunten Deze 

vcrschillende hcnadcringen van regule

nng c.q. clcrl'gulcring zijn natuurlijk 

cvcnzccr relevant voor u.nckrc ...,cctorcn, 

maatschap- pclijke vcrhan

den wordt in het akkoord niet ge<,pro

ken. Cezien de politicke samemtclling 

van het kabinct is dar ook logisch De 

Parti) van de Arhe1d erkent de ml van 

maatschappclqke o1·ganisaties, maar 

dan vooral in rclatic tot de rcaltsatic 

van ovcrheidsdoclcn. Functionelc de

centralisatic hedt in PvdA-kring een ci

gcn invulling gckrcgcn. In hct lllCC\t 

reccnte verkiezingsprogramma van de 

VVD wordt gczwegcn over het mid

denveld. Wannccr- burgers zich organi

scren i'> dat uihtckend, maar- deze 

zeltorganisatie hehoort de ovcrhcid 

verdcr km1d tc Iaten l,zekcr wat betreft 

de 1-cge\gcving I \)6(> '->prcckt in haar 

vcrkiczing'-.progrzunmo over 'Notn ccn 

ander llllddcnvc\d', waarhij het vooral 



gaat om maat<,chappelijke verhandcn 

die zijn gencht op de oplo<;<,ing van 

cotKt-ctc prohlcmen. In dat kader wordt 

n nadrukkeliJk naar ge<;tredd de oude 

verzuiling, de oude traditics tc doorhre

kcn. maJr niet aileen dac ook culturele, 

reltgicuze ot etni-,che scheid,lijnen 

n1octcn \vorden wcggcnon1en. 

.~-brktwcrking impliceert het wegne

men van hclemmcringen en niet nood

zakclqk geachte regel<, Deregulcring 

du-, "Teneinde aan het wegnemen van 

rcgel-, vorm en inhoud tc geven hchben 

de hewind-,lteden Wijcrs en Sorgdrager 

cen ambiticu'> plan van aanpak opgc

<,teld, het project 'Marktwerking, dcrc

gulcring en wetgevings- kwaliteit' 

(1\\DWI !december 1994) 11 Hct doc! 

van de operatic i-, meervoudig. Her 

gaat om a) minder regelgeving en min

dcr admini'>lratieve lastendruk voor he

driJven, h) ver<;terking van de 

mMktwerking en hct tcrughrengen van 

conui!Tentie- hcperkende maatregclen 

en c) verhetering van de kwalitcit van 

de wet- en rcgclgcving, waarhij vooral 

de norm van doclmatighcid een rol 

speclt. "Zowel het overhcid-,bcstuur als 

de lllJrkt, het hedrijtslcvcn en de bur

ger'> zip1 gediend met duidclijkheid etl 

met zo min mogcli1k tngrijpen itl indi

vicluelc vcrantwoorclelijkheden." Nu 

wordt in het plan van aa11pak wei gewe

zcn op ~ociolc en ccologi<..,chc bclangcn 

"dte bc-,ll'>t hcschermd moctcn worden" 

mJar toch onthrcekt een inhoudelijk 

l(K't ...,j ng-.kodcr 

De rol van imtitutte'> etl maar-,chappc

!t)ke organi-,aties komt op drie manie

t-cn aatl de orde. In de eer-,te plaat'> 

rnogcn dczc organi<..,Jtic'-. ovcrhodigc 

rcgcl1ngcn uangcvcn In de twccdc 

plaats kri1gen ziJ in eetl enkel geval -

wannecr het voor de ovcrheid te lasrtg 

wordt zaken zeit te regelcn - taken toe

hedceld, wals het geval i-, hq certilice-

ring. In de derde plaats worclr aan maat

schappelijke organisaties niet een ei

gcnstandige rcgulcrcndc rol tochc

dacht. Het thema zeltregulcring wordt 

niet ot nauwelijh aan de orde ge'iteld 

De institurioncle vi-,ie waarvan hct plan 

van aanpak <;preekt is ecnzijdig Het 

wegnemen van concurrentiebepcrken

de maatregclcn i-, een te smallc ha<;is 

voor deregulering. 

Ook in de Tweede Kamer is op die een

zijdigheid kritick geuit In de motic

Van Dijke cs '" wordt gcpleit voor een 

hreder afwegingskader Het mag niet 

slecht5 gaan om pragmatischc en eco

nomische a<;pecten. Er zou cvenzeer 

recht moetcn worden gedaan aan socia

le, financicle en milieutechnischc mo

tieven. Na aanvaarding van dezc motie 

wordt weliswaar mecr aandacht ge

schonkcn aan maatschappelijkc organi

<,aties, maar niet op een eenduidige 

manier. Dar hlijkt onder andere uit de 

Voortgang'inotitie MDW (II juli 

1995l. 1' In de <;fccr van Iustitie wordt 

nu over zcltregulering gesprnkcn, maar 

vanuit de hock van Economischc 

Zakcn wordt naar voren gebracht dat 

at'ichafling van concurrcntiehepcrkcn

de ovcrhcidsnElatregelcn nict n1ogcn 

worden vcrvongcn door private rcgule-

nng. 

.~1iniqer Wijer'> merkte op dat de 

-~ 1DW-operatie niet i'> gcdiend met een 

hrccle icleologi'>chc di'u"<;ic over de 

cconomi'>che ordc. Fen dcrgeliJke di'>

cu'>'>ie zou de noodzakeliJkc deregulc

t-ing aileen maar lwla'>ten 1
'' \Vat hetrdt 

de noodzaak van een ideologi'ichc di-,

cu'>'>ie over vcran t woordcl i ikheden en 

rolvcrdcling zcgt de n1ini;.,tcr genocg tc 

hebhen aan het regeerakkoord. De eco

nom!'>chc orienta tie van de .~1DW-ope

rarie wordt door de vcrwijzing naar het 
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rcgcerakkoor·d herbevcstigd Het 

i\1DW-projcct is ccn pragmatischc, op 

concrete rcgelgcvi ng~i~succ. gcrich tc 

operatic die voornamclijk is ingegevcn 

door econon1ischc overwcgingen. Lr i~ 

gecn explicietc crkenning van de hete

kenis van maatschappelijkc institutics. 

De overheid is cr echter niet slcchts om 

de marktwerking te hcvorderen ol het 

algemccn helang te 'monopoliscrcn'. de 

overhcid is cr ook om verantwoordc

lijkheid van de samenleving te crken

nen en waar nodig tc ondcrsteunen. 

Dat a<,pcct verdient aanzicnlijk meer 

aandacht in hct t\tDW-project 

Marktwerking en 
beleidspragmatisme 
In het kab1netsbeleid staan versterking 

van marktwerking, onder andere tot 

uitdrukking komend in deregulering, en 

pragmatisme op de voorgrond. 

Minister Wqers mecnt dat de operatic 

J\1arkt\verking, deregulcring en wetgc

------------ vlt1g-,kwalitcit niet gcdicnd is 
Uw economische 

orde is de onze 

niet'. Zou dat niet 

een leidraad kunnen 

zijn van een 

herkenbare christen-

democratische 

oppositie? 

met een idenlog1schc discLI';

sic over de cconomisc:he or

de Fn zo ont<,taat een 

operatic zonder 'idcologische 

'-lJtncnhang' tenztj hct wcg

llelllcn van conculTcntiehe

lemmeringen als de ulticme, 

idcologi-,che norn1 nwct 

worden he'>clwuwd. Premier 

Kok toont zich ingcnomen 

met politiekc partlclpatle 

waorin gcrichthcrd op con

crete kwe<,tie<, gcen idcologischc sa

menhang mccr hodt te vcrtoncn. Hct 

alschuddcn van idcologischc vcrcn 

wordt zelts als een hcvriidcndc crvaring 

hcstcmpcld. lntu<,<,cn wordt vanuit de 

hock van de VVD het kahinctshclcid 

grctig na~n z1ch toe gctrokkcn en n1ct 

ten omechtc Tocn de huidige regc

ring~coalitic t~antrad. 1..., er tiJll hcrin-

nerd dat volgen-; Van Dale pilar'> de 

n<1a111 is van ecn hetziJ naar violet (dus 

vee leer hlauw I hctziJ n<Jar purpcr I dus 

vee leer naar rood I zwemcnde klcur. 

Violet is aan de winncnde hand Cccn 

wonder dat 13olkestcin cen verlcnging 

van dcze coalitic en de huidige premier 

wil. De PvdA hoort intus<,en Koks Den 

Uyl-lczing gelaten aan. Welke idcolo

gische ruggcgraat hcelt de parti) cigcn

lijk nogc [n welkc ruggcgraat hcclt de 

paarse coalitie als de huidige gun<,tige 

economischc conJunctuur - met navc

nante belastinginkomsten nmslaat en 

rcgcrcn aanmerkeliJk mocilijker wordt' 

Wczcnlqk zijn nu en d<ln - de mde

ningsvragcn l.iher<Jicn hehben steeds 

alstand gehouden van mil<JlschappeliJkc 

in'->litutic~ en 1nstitutionclc arrangcn1en

ten, althans waar hct de hctrokkenheid 

van de nverheid hetrot Kok neemt dc

zc visie rnccr en mcer over. Als hct pu

hlieke dehat <,]cchts zou gaan over de 

minimalc staat ot de <Jcticve puhlieke 

sector. verschraalt de discussie. De rc

cente kc1·'>ttocspraak van koning1n 

lkatrix daarentegcn wqst )Ulst op het 

ncmen van vc:rantwoordcliJkheid. her 

clkaor drJgcn en <..,chrogcn en hct hc

bng van ecn \oci<J<Ji wec:lscl.' · Voor her 

doorhreken van onvcrschill1gheid. het 

<..,timulcrcn von hurgcr<.., hun <..,tcm tc lo

tcn horcn hiJ hesluitvorming en hct he

trckkcn Viln mense11 hiJ 

111ilill'>LhappcliJke ontwlkkcl1ngen zijn 

organi<..,Jtic<.., - oudc Cn nieuwc - die gc

mecn".chJp~zin gc~toltc gevcn, onnll..,

hilar" Dngeliike noties zqn in het 

huidigc kabinehhclcid en in de visie 

van de p1Tn11cr zwak ontwikkeld. Om 

de vr<J<Jg<;tukken van de toekomst wer

kel11k <Jan te pakken i<, ccn hogcr 'ideo

logi".chc <..,JnlcnhJng'-gchzlltc lang

zamerh<Jnd onm1shaM I\ bar d<Jt zou de 

hid <1<111 de wortcl Villl hct bhinct kun

ncn zijn \\(le I<Jten niem<Jnd los' 

l I lV '% 



Vomlopig liP<t de titcl VJil Kok-, kzing 

cn'>l cr1 vomJI hctrekking te hchhen 

op zijn coJirtiegerwten. Voor de l'vdA 

hrTkcn 'PJilllende tijden JJil 

h vJit '>trek'> in i<J'JH inderdJJd wJt te 

kiezcn. Nret, zoJI, Kok '>tell. lll">ell de 

minimJic en de Jctreve overheid. (ZJI 

drc IJJhte n rwg zi111 Ji'> Ji'> hct huidige 

kahinet de rituitzit~' Wei. tu">erl deli

herJic mrnimJic 'tJJl en de door het 

StrJlegi,ch llcrJJd VJil hct C:DA he

pkite '>JillenhJng tu"en overhcicl. 

markt en zcltrcgulcnng. 'llw ccononli

'>che ordc " de orlZe niet · Zou dJt nret 

een lcrclrJJd kunner1 ziJil vJn ccn her

kcnhJrc chrl'>ten-dcmocrJli'>che oppo

-,j tic~ 

l'ro{ 1111 dr I I' /lulknrrrdr i1 ,tu{llrrtlm'cr/cr /n'j 
hrt \\'ctrll'chuf'i'c/ijk illslrluul poor f,ct ( I);\ 
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/rc \'oor rc;l( lit'" \',lllllll (I ),\-hock onder mccr 

II.-\ 1\..1 \clll Ccnnrp Kok gC\J<ltlllkcr \oor 

( ]),\ danl)cn lhl /lp,/j\-\'irrtf~l/J,J/1 l(l du_crll" 

hc1 I qq.::; I \111 llll'·,ch Hc1llrn. Tuv-.cn <.,Ll;lt en 

lll<Hkt ,.., mccr d.111 Kok.., polrtrck ,·\'/.(,( 
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::!_I dclcmhcT ]()()') I I..\ ,\1 \'<111 ( .cnn1p I )c 

;Jndcrc twccdcl111.u \'<111 hct kw?.CI '>\ olk !lei 

fl.l/,l,li', I ,,tllll.lTI IIJiJ(J 

V,!..d :\ .\ .\1 Krlllll'gTng, I dwr,dl'>lllC f,rr 'fir'lll 

ILlLI',It:,r.u ,/r /:iLht'/t,tl'c r/lrlll.loLrrjrll, <,-(d-,1\'Cillldgc 
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lh p I I L':IC ook I ,-\ (.eel hoed. I 1!!J(J gclooJ-

~,-l.rlhll'-tl't flt•r,/•iur i ]<lflll<lrl 11liJ(J pp 1-lJ \VJJr-

1!1 ccn plc1dooT \\'otdt gl·vocrd voo1 lliCliW pu

hiTck handt·l,ng..,\ctnwgcn 

() v.~l I I' H,llkcncndc, \'ildlill/ 1(l(l),ln'ltki 1u.l (II ltLI\t 

/,,·ollc l 1!q.:;; \\'l., 11 I otlll\'11 /)r l'tiii'U''I' ;diiUII 

lrt'lli,J lllrclhl tl)q') Zll' ook I lukuyam<J -Till•/ 
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( .r<HlL-IltJgC1Jrdcn. AntWCIJX'Il ]<)()~ ,\1 R Tool 
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1 

fctli!OIIIIl' Tl11'tll)'. ,\ lci/111,/ f\1/il )' 

/J,l,/,111 I )or(hccht l or1don I qq~ 

l) ( ( )ud<,\1()(}111, 1.\ v,,lhncl, '1\wuwc wcgcll 

ll<l<lr '-dll 1,1\c Cll CLOilO!lli'>LhC \'OOrLIItg._lllg 

fct>JJ(l/lli'cl' \Ltlhll•cl'l' HuiLi'/tiJ I~ <.,cptcmhcT 

I lJ<J5 pp H0-1--HO<J 

l(l (.1\ ll·ul1ng.., l!oc \\Clkt colport!lhlllC door 111 

de looTtvOI'Illlllg' So,rddl ,\Lt.!IJ,Ihi,t./ ;\1hd 

Ill II tlllgl\<,LU<, I()()) pp ...J-50 ...J_')l) 

11 B .~1 S \clll P1t1<1g Ill I lop 'l)c m._ltTgcmlc 111-

\'locd vt~n de Ncdcrl,lnd..,c \Jkhc\\'Cglng 

F.c(l!J(llJii'Lh \idlhlhh !lt!ltj,IJI! S 110\'Cillht·r ]<)()5 

pp l)lJ(J-lJ(j(J 

12 Z1c 11 J \)! Ho.., ,\\t~rkt\\l'rkTng en dcrcgulc

ITilg ['hcotl'li<,(hc ,\<,IW((Cil l'll l'I'VJllllgCll Ill 

J'.:cdctlJnd en hct hu1Lcnbnd z p llJ()"J Voor 

ccn tl\'crZI( ht var1 ondcr:d1ck rn opdr<Jl ht van 

hn 1\11111'-.tcnc \Jil !"conoTlli<,l]1l' Z<-lkcn LIC 

()( IH1 ()ndcrzockprogrammJ .\b.Ikt\\'crkTng 

111 1\cdcrland RoucrdL1111 llJlJ5 
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