
Het debat over zelfregulering zal vooral een nieuwe impuls moe

ten krijgen vanuit normatieve visies op overheid en samenleving. 

Oat is echter niet de eerste verantwoordelijkheid van wetenschap

pers, maar van politici. In de komende kabinetsperiode, zeker ook 

tijdens de kabinetsformatie, is er wat zelfregulering betreft nog 

vee I te do en. Prof. mr. dr. J.P. Balkenende bespreekt de recent ver

schenen bundel 'Overheid en zelfregulering. Alibi voor vrijblij

vendheid of prikkel tot actie?' 

D
e laat<.re Jat-cn 

heclt het them<J 'zl"ltreou

lering' 'tcrk <J<Jn ht"i<Jng,~el
ling gc\von

nen. Dat blijkt onder mecr 

utt de recent ver,c.henen 

hundcl 'Overhcid en zcll

regulcring Aliht voor vrij

hliJvendhctd ot prikkcl tot 

<JCtic~· van hct Schoordijk 

lmtituut. Centrum vour 

wctgcvi ngsvraagstukkcn 

(onder redactic van Ph. 

liji<Jnder. J'.C Cilhui' en 

IAF Peters. WI' I T1eenk 

regels hestcmd ziin respecrieve!tJk hun 

vertcgcnwoordigcrs, en waarhii her 

toezic.ht op de naleving meclc door dc

zc grocpcn wordt uitgcoc

lcnd ·' Zeltregulering wijst 

up een JUridi".:hc c.ultuur

hreuk. Decennia lang r<Jak

ten politici hclcidsmaker' 

en wcten~chappcrs gc

wcnd aan ovcrhcid~'-Jturing 

tcr op]o<;:,ing vJn nlaat

schappclijke vraag,tukken 

Kcync'iiaan~e opvattingcn 

over gouvcrncmcntclc cor

rcctie' op her m<Jrktpro-

Will ink. Zwolle I CJ<n! Prof mr. dr JP Llo/kwwde Ll"s, bcstuur,kundige 

Dezc publibtie i' pnm<Jtr de neersl<Jg 

V<lll ecn <,ympo,ium over zellrl"gulcnng 

dar op 14 mei I 'J'Ji aa11 de K<Jtholieke 

Llnivcrsitcit Brabant pi<Jatwond. 

L:ellregulcring wmdt wei om,chrcvcn 

ak 'Niet-,tatc!iikc rcgels die <1! cbn nict 

111 .:...on1cn\vcrking n1ct andcrcn worden 

vastge<,teld door degene11 vour wic de 

opvattingcn over gouvernemenreel-hu

reaucrati,chc <;turing en maakb<Jarheid 

en he<,tutii-"TLhtclijke v"ies op het in

qnll11l'ntarium v<Jn de overhetd mar

kcerdcn her geloot in ovct·hud"turing 

J),r geloot heclt inmiddel, hintlen de 

atzonderli1ke wetl"nschappclijke diset

plitles een tlink dcel van hJar glans ver-
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loren Zo OJ1lqonclen onder mecr de 

Zlunhodcconomi-;chc opvottingcn, waar

ln een hetere wcrking von de markr 

tickc dinlCil"iiC van zcHrcgulcring aZtn 

de ordc ge<,teld 

wcrd hcplcit, en he<;tuur<,kundigc visies CDA en zelfregulering 
op netwcrkvmming en proce<,<,en van In de joren tachtig heeft her C[)A een 

maahchappeliJke zell<,turing. \Verd hi! n1euwc i1npuls gegcven ililll her dchat 

hct ophouwen van de vcrzorging<,<,taat over de verzol·ging<,<,taat door te plciten 

nog '>tcrk gelcund up hct prohlccmop- voor hct concept van een vcrantwoor-

lo<,<,end vermogen van de ovcrheid, deliJke samenleving. Dat plcidooi Wil'> 

vanaf het eindc van de jarcn zevenrig - mede geent op het zoeken naar nicuwc 

maar vooral in de jarcn tachtig - rijpte bestuurlijkc vorme11 die recht deden 

gt~andc\vcg hct 1nzicht dat ------------ o.an vcrstcrking van per

de intervcnicrencle rol van Er is een reeel <,oonli,ke en institutionclc 

gevaar dat zelf-
de overheid problemati'>ch 

was geworclcn. Ook in de 

vera ntwoordel i jkheid. 

Vcrantwoordelijkhcid was 

daarhij de uitdrukking viln 

organi:-,aton'iche en insti

tutionclc vormgcving van 

sol1cbritcit en rcntmecs

terschap. Zonder de au

thcntieke staat'>raken u1t 

,fcer vJn het recht leek 

bngzamcrhand sprakc van 

regulering wordt 

ecn JUtidi'>che cultuurorn
ingesnoerd door 

<,}ag Van de traditionelc publiekrechtelijke 
'Lollll11dnd r111d control wctgc

eisen en kaders. 
VIng' naar nicuwe vorn1cn 

van juridischc '>luring. De 

achtergronden z1jn duicklijk, de pre-

tentie~ van de vcrzorging"i-,taat kunnen 

1n vcel gevallcn niet worden waarge

mailkt, de inrernatlonoli<,cring van tal 

van maor'>chappelijkc ontwikkelingen 

laat het handelingwcrrnogen van natio

nalc ovcrheden niet onverlcr, te vee! 

wctgcving lokt calculcrcnd gcdrag vt1n 

burger~, ondcrncn1ingcn en in~tclhngcn 

ult waardoor de doel-,tellingcn van die 

wetgcving niet ol slccht'> ten dele wor

den gehaald en tenslottc wordt de hui

digc '-,t11llcnlcving gckcnn1crkt door ccn 

hoge mate van plure1lire1t en dynamiek 

die zich '>leeds rnindcr verdrJJgt met 

hct <..,tarrc karaktcr van n1cnigc ovcr

heidsregeling 7eltrcgulc-ring nu wij<,t 

op ee11 e1ndere hene1denng van het op

lmsen van mililtschilppeliJke vraagstuk

ken. Lellregulcnng houdt ook vcrhand 

met een mJatschappijvisie, met opvor

tlngcn over nlaar-,chappclijkc ordcning 

tnct de <..,tructurcring van lllZtat<..,chuppc

liJke betrekkingen DilMmee is de poli-

( !)V '1 q 1 

hct oog tc verliezen - ook 

oiln de vnderc uitwcrking Villl publieke 

gerechtigheid valt het nodigc tc doen' 

- were! ee11 zol'ktochr ondernomen naar 

ecn verderc conceptualiscring van vcr

antwoordclijkhcid op de ondcrschcidcn 

bclcid.;rerreinen. Weli'>Wililr ve1lt op de 

prJktischc resultaten af te dingen,' 

maor dat niet neemt wcg dar een kocr'> 

i-, uitgczet die ook in Jllridi'>ch opzicht 

relevant i'>. In hct in I 'J'B va'>tgesrelde 

Progran1 van Llitgangspunten wordt in 

artikel 19 opgemcrkL 'J)c ovcrheid 

conccntrcen zich op haar kerntakcn, 

honoreert de e1gen verantwoordelijk

heid van burgers en hun in'>tellingen 

voluit e11 hedt voorkcur voo1· zcllrcgu

icJ·ing' In dat pmgram (p. 2-+1 wordt 

nadrukkeliJk opgemnkt dat aange

toond ze1l moeten worden dat wetten 

echt noodzakelijk zijn, dat de eigen 

vcrantwoordelijkheid Viln burgers niet 

nodeloo<, worclt bcpcrkt en cbt de over

hcid het zellregulcrend vcrmogcn vJn 

de samcnlcving hevordert. Ook de 
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rcchtshandhaving zal mccr tocgcsne

dcn moctcn zijn op zellregulering in de 

samenleving. 

l)czc gcdachtcngang kan worden te-

ruggevonden 

gram 'War 

in her verkiezing<,pro-

echt telt' Zondcr 

zcltrcgulcring met zovccl woorden te 

nocmcn. geeft paragraat I.! 'Kerntaken 

van de ovcrheid' ecn hcldcr kadcr voor 

een zodanigc vcrantwoordclijkhcids

verdcling en -helcving dat wordt bijgc

dragcn aan ee11 hctcrc halans tusscn 

hcslisscn, betalen en genieten. Artikel 

I.! I luidt: 'Het accent in wet- en regel

geving dient te liggen op her <,chcppcn 

van de kader'> en het <,tellcn van de nor

men, die burgers en hun verhandcn ac

tivcren en die hen aansprcken op hun 

vcrantwoordel ijkhcid. 

Ovcrhcidshandelen is gcricht op het 

-.;tin1ulcrcn en ~tcuncn van cigcn organi

satievermogen en verantwoordcliJk

heid, nict op hct schcppen van 

overheid'>verantwt>ordelijkhcid.' 

Met deze stellingnamc wordt cvcncctl', 

recht gcdaan aan opvattingcn die in 

christclijk-sociale kring naar voren zijn 

gebracht. Zo werd in de conclusics van 

hct Christclijk Sociaal Congres 1991 

geplcit voor 'zcllregulering onder voor

waardcn' De ovcrhcid hccft de taak 

condities te scheppen, waardoor zeltre

gulcrcndc .;;truclurcn kunncn ont'-;taan 

en zich verder kunnen ontwikkclcn. 

Een nieuwe bundel 
Tegen de achtcrgrond van hct vooral

gaande mag de hundcl 'Overhcid en 

zeltn.:-guleringl al-, intcrcs;.,ant worden 

aangemerkt. Het hock heginl met cen 

inlciding van de rcdactcurcn en hcstaat 

vervolgens uit vijl delcn. Dcel 1, met 

bijdragcn van L.C Brinkman, LA. 

Ccelhocd en R I in 't Veld, hchandelt 

onder de kop ?cllrcgulering Alibi 

voor vrijblijvcndheid ot prikkel tot ac-

tiec' enkelc algcmene aspecten van zell

regulcring. Deel II is gewijd aan zeltre

gulcring en het milieu. PC Cilhuis en 

I A. Peters staan stil hij voetangck en 

klcmmen op dit terrein en hij de instru

mcnten van het milieuhelcid. PJJ 
ZoontJes en HJM Hoelnagel gaan in 

dcel Ill in op zelfregulering in het ho

ger onderwii'> Deel IV, 'Zellregulering 

en wctgcvingshelcicl', hedt weer cen 

mccr algemeen karakter In de hijdra

gen van Ph. hjlandcr en B.R. Dorhcck

lung wordt stilgcstaan bij het huidige 

wctgevingsbcleid. waarin de hctckcnis 

van 'wettclijk geconditioneerde zellre

gulcring' wordt bcnadrukt. I.PH. 

Donner schrijlt over de relativiteit van 

zeltregulcring. In Dee! V 
'Zeltregulcring en sturingsconccptics' 

komen. aan de hand van de hijdragcn 

van PH A Frissen en N.I.H. Huls. de 

vcrschillcn tussen hestuurskundige en 

JUridischc hcnaderingen van het stu

rings- en zellreguleringsvraag'>tuk aan 

de orde. 

Het centraal stcllen van zellregulering 

markeert ccn trendbreuk. Kennclijk is 

er een altcrnatid nodig voor gangbarc 

juridischc mcthoden en technicken. De 

bundel biedt voor die stellingname vol

doendc aanknopingspunten. Zo spreekt 

Ceelhocd van 'de ovcrvraagdc welgc

ver en het overbela'>te be-,tuur' DaarhiJ 

wordt ingegaan op maatschappelijkc 

ontwikkelingen zoals tcchnologischc 

veranderingen, de internationali'>atic 

van het maat<.chappclijk Ieven en een 

meer hcterogcnc. individualiserende. 

veelcisende en vergelijkende <,amenlc

ving. De overheid worclt overvraagd en 

op haan heurt overvraagt de ovcrhcid 

de samcnlcving Nict onbclangrijk is 

Ceelhoeds constatering dat dcregulc

ring tien jaar gclcdcn zo vecl mogclijk 

'bclcJdsneutraal' mocst vcrlopen, de ra-

('[)\/ "i \)j 



tio van het overheidsoptreden wcrd 

nict ten pnncipalc tcr discussie gestcld. 

Dt>ze vooral op de symplomen gerich

tc aanpak hec!t crtoe gelcid dat de ge

volgen (van dcregulering. jpb I voor de 

hestaande wet- en regelgeving tamelijk 

gering zip1 gch\cvcn.' (p. 1H1 de paginZI

aanduiding verwi)st naar de hetretfende 

hladziJde in 'Ovcrheid en zellregulc

ring'l Deze waarneming wordt door In 

't Veld onderschreven als hij opmerkt 

dat van een algemene terugtred van de 

staat empmsch nicts tc merken vall. t p 

54 I In de huidtge tijd zou de positie 

van de ovcrheid tegenover de samenlc

ving zeit aan een dicpgaande herwaar

ckring toe ziJI1. Als dar zo is, dit>nt 

zellregulcring een uitdrukking te ziJn 

van een andere visie op de inrichting 

van de samcnlcving. f)e bundcl bcgint 

evenwcl met de vaststclling dat er ten 

aanzien van zeltregulcring verschillen

de inval-.hoeken zijn: politick item. be

lcidsinstrument, sturingsconceptie en 

altcrnZltict voor \Vetgcving. 'Hct IS trap

pant dat ccnduidigheid ver te zoeken 

is.' (p.l) Het ontbreken van eenduidig

heid gt>ldt in zekere ztn ook voor de 

hundel. omdat jui'>l vanwege de ver

schillende auteur<, met uitceenlopende 

discipline<,- cr mecrdcre henaderingcn 

zijn. Dat maakt het hoek overigens ook 

leeshaar en hoeicnd. Drie opmerkingen 

kunncn in dat kadcr worden gepbat'>t. 

Drie opmerkingen 
In de ccr'>lc pbat<, zijn n cluideli)kc vcr

'>chtllcn waarnccmhaar tu'>'en de he

quur,kundigcn en de juriste11 die in de 

hundel schrijven. Voor besluur,kuncli

gcn zi_1n rcgulcnng en zcllrcgu\cring 

primair empirischc ver-,chijmelcn. die 

in de socialc wcrkcliikheid voorkomen 

en geanalyseerd moeten worden. Zo 

koppelt Fri-,<,en zeltregulcring aan nieu

we he<,turing'>concepties. I )ie concep-

tie'> zijn ten nauw<,te verbonden met de 

toename van maal'>chappelijkc dilleren

tiatie in economisch, cultureel en soci

aal opzicht. f)e maatschappelijke 

varicteit moet volgcns hem af, uit

gang"ipunt worden gcnon1cn voor 

maat-,chappclijke en politicke sturing. 

Daarmee komt dan ecn etnde aan het 

traditioncle heeld van ons politiek-de

mocratisch systeem als een piramide: 

de nationalc wetgever vormt het cen

trum. dat de uiteindelijke gclcgitimeer

de pmitie hcc!t om de belangrijkste 

he,fi<,<;ingen te ncmen met betrekking 

tot de inrichting en ontwikkeling van 

de <,amenleving (p. 1751. Door de hui

dige maatschappelijke ontwikkeling zal 

her prin1aat vJn de wctgcvcr vcrdcr 

wor·dcn ingeperkt en zich heperken tot 

'mcta'-.tunng' Hij lllClJ'-,turing gZtat het 

niet om inhoudcli1ke prderentie'> van 

de overhcid. maar om haar prelcrentie<, 

ten aanzien van de wiJZC en dt> organi

<,atie van sturing in maatschappelijke 

vcrbanden. Hct primaat van de politick 

wordt minder inhoudelijk van karakter, 

de rol van de rechtspraak wordt helang-

riJker en ons democratiebcgrip zal 
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moe ten vermaa t sc ha ppe I i j- _E_e_n_f_o_r_s_d_e_e_l_v_a_n_d_e 
ken. Verantwoording, pu-

hliek debat en dcmocrattsche 

controle zullen niet Ianger 

aileen in de piramide moeten 

worden gczocht, maar in de 

omgeving van tallozl' maat

<,chappelijke verbanden. (p. 

l76i Vanu1t ccn verantwoor-

delijkheidsoptrek zitten er 

aantrekkelijke kanten aan dit 

appcl op maatschappclijke 

verant woordeliJkheid. 

Overhcid')Hetentie'> zijn in 

het vcrleden tc vcel opge-

schroeld er1 een tor<, dec! vJn 

huidige problemen 

rond de 

verzorgingsstaat is 

terug te voeren op 

de onvoldoende 

beleving en organi-

satie van 

verantwoordelijk-

heid. 

de huidige problcmen van de verzor-

ging~~taJt 1c, tcrug tc vocrcn op de on-
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voldoende helcving en organisatic van 

vnantwoordclijkhcid' Toch mag het 

hc<;tuurskundig pnsrKcticl nict her 

zicht ontnemen op de even noodzake

liike als hcpcrkte taken van de ovcrheid 

krachtem de puhlickc gerechtigheids

idec llrinkmans hijclragc 'L:ellrcgule

,.,ng en de verantwoordelijkc samen

lcving biedt wat dat hctrdt voldocndc 

uunknoping..,puntcn. 

In de tweede plaah, e11 daarmcc is dan 

de hcnadcringwcijzc van de ruri'>len aan 

de orde gc'>lcld, heschouwcn - in de 

woorden van In 'r Veld- de heodcnaap, 

ring tegemoet komen a an de noodzaak 

van her srcllcn van glohalc, open nor

men. Per gcval zal bckekt'n moctcn 

worden of zellregulcring oplo">ingcn 

bn hieden. f)'-' vraag is hoe een en an

dcr nadcr wordt uitgewerkt. I luis 

spreckt van her 'rcgulcl-t'n van de zclfrc

gulenng' wat cen opdracht aan de wct

gcver is 'Zellrcgulcring hetckent 

dcrhalve niet het alschuiven van vn

antwoordeliJkhcdcn door ck wctgcvcr 

naar andncn. lntcgcndeel_ het primaat 

van de politick wordt in de vertaling 

van het rellexievc concept opnicuw he-

van het puhliek rccht hct 

po'>ltievc rccht ovcrwc-
De discussie over 

gcnd a is 

voor de 

zien zir 

innchtingskadn 

samcnlcvtng en 

her wctgcvtng~-

zelfregulering wordt 

teveel ontdaan van 

proccs als het centrale, zo haar principiele 

vcstigd lp IR61 Vanuit 

che opt1ck hchbcn Huls en 

Stout een toet'>lng">chcma 

opge<;tcld dat ditfercntiatie 

van maatschappclijkc suh

systcmen en de ickalcn 

van de ckmocratisclw en 

<,ocialc rccht<;<,taar aan cl-

nict hct cn1gc lcgiticn1c 

procc'> om die lllrichting 
setting. 

te wijz1gen. 'De staat <,tuurt door hct 

recht.' lp. )(J) Waar zcllrcgukring voor 

hcstucll·.,kund!gcn ccn mogclijkhcid i'> 

de achterhaalde centrale, gouvernc

mcntelc sturing tc doorhrckcn is zelt

rcgulcring voor juri<;tcn lTn 1nqntn1cnt 

om de lcgitim1tcit van het overhcid'>

handekn te verstnken. Hct gaat clan 

nict in ccr'itc aonlcg 0111 l'Cll vcr<:;tcrking 

van het zeltorgani'>el-cncl e11 zcll<,turend 

vcnnogcn van de ')J.Illcnlcving, llliJiJr 

om het zockcn naar nicuwc instrumen

tcn voor ovcrhcidshclcid. Huls mcrkt in 

zijn hijdrage op clat als de maatschap

pclijke clillnentiarie tocnet'nlt, de bc

hoeltc aan ccn coiirdlllcrcnclc en 

'>turcncle staat JLmt grotcr worclt. ', p 

I H--11 Wettclijk gcconclitionecrcle en ge

<,tructurcerde zcltrcgulering '' clan ccn 

middcl, zoal., EIJiancler aangcctt, 0111 

ec11 oplo">lllg tc hicdcn voor de uitvoc

nng-.- en handhaving-,prohlcnlcn van 

gcclctai llcndc wetgcvi ng. Tevul'> zou 

de aldu'> gestruL- turecrclc zellrcguk-

kaar vcrhinclt Zeltregulcring wordt 

door hen in hl't pcrspcctid gcplaatst 

van hcldcrc taakom-,chn_iving. cvcn

wichtigc hclangcnahvcging, tcrugkop

pclingsmcchanismcn t'n recht">tall'liJkc 

kwal,tcit<.Ci'>en \Vorclt in die henacle

ring nict tc vccl va-,tgchoudcn aon 

overhciclsilllCTvcntic, ouclc wijn in nicu

wc zakken' Dorheck-_lung wij<;t c1· tc

rccht op dar wctteliJk geconclitionccrcle 

zcllrcgulcring pth a]<.., altcrnaticl voor 

traditionclc wctgcving kan worden hc

'>Chouwd al., de Wt'ttt'IIJke conclitic'> 

claaclwerkt'lqk ruimtc Iaten voor zcllrc

gulcrcnclc activ,rc1tcn Kenmcrkcncl 

voor zcltrt'gulcring i-, imnlL'r" de n1atc 

van 'rcgulcrcndc autononllc' van hct in

cliviclu ol ck organisatic die de regcls 

stclt I p 1--1--1 i Er i'> ee11 rci'el gcvaar clat 

zcltregulcring worclt inge<,nocrcl door 

puhlit'krcchtclijkc ei<,en Cll kadcrs. 

Door ccn dergcliJk imtrumentclc visic 

worclt onvolcloenclc bijgeclragcn aan 

n1aat <>Lhappcl ijke verantwoorclcl i 1khcid 



door middcl van zcltorganisatic en zcll-

l.,turing 

In de derek pbah, en dat is hct mce'it 

wczcnlijkc punt, kan de vraag \Vordcn 

opgcworpcn of zcllregulcring wei vol

docndc in cen nurmaticl pcr<,pectid 

wordt geplaat'it. In de hundel komt dat 

clement, met uitzondcnng van de bij

dragc van l )on ncr, wcinig voor hct 

voctlicht. Hicr e11 daar kan ccn vingcr

wijzing naar politiek-filmofi,chc 

grond-,lagcn \Vordcn aangctrotlcn. Zo 

mcrkt Hul'i up dat hct onJUi'it zou zi)l1 

zclfrcgulcring al tc wijzcn 'vtunvcgc de 

partiJpolitickc gclijkeni'i met het chri'i

tcn-dcmou-ati'ichc \ouvcrcinitcit in ei

gcn kring'' 1 p. I H71 Ook In 't Veld kgt 

de 'link' met dit hcgnp en het 'iub,idia

riteit<,hcgimcl En Ccclhocd wij'it er op 

dat herpmitioncring c11 hc-r'ichikking 

van de rol van de ovcrheid nchtlngge

vcndc uit<-.prakcn voorat van rcgcring 

en parlcment vragcn. i p. --151 Donner 

'ichet'it echter de hredcrc context waar

tn ccn en andcr n1oct worden gcplaat'-.l. 

Zellregulcring i'i een oud. maar vcr

drongcn vcr,chijn,cl De bat'itc ccuw i<; 

zcltrcgulcring -,rcrk tcruggcdrongcn 

door de codilicatie van wctgcving met 

hct oog op unilormc rcgel<,tclling, door 

hct concept van de recht'>'taat waarin 

'ilccht'i de door de wetgcvcr va<;tgc'itcl

dc a\gcn1cnc rcgcl., de burger kunncn 

hindcn en door hct gcdachtcngocd van 

de aan de Vcrlichting ont'iproten poli

tieke dourine<, van lihcrali,me. <,ociali'i

me en commtll11'il11e 1,p. 157i 

Zellrcgulcring lqkt ccn deel viln de 

lunct1c vJn ovcrhcid'-.t-cgulcring tc nloc

tcn ovcrncn1cn andcr<.., gczcgcl: wctgc

ving 't11t de nc,tcn hclpcn' Hct gailt 

nict 0111 autonomc zcllrcgulcring, lllJar 

om zellregulering 111 medehewind. 

l)onncr t<.., buitenge\voon huiverig voor 

vermcnging van wetgeving en zellregu

lcnng. 'Zcltregulcring a]-, oplo-;<..,ing 

( I)\' .., q 1 

voor en aanvulling op hct beperkte <;tu

nng<..,- en ordcningsvern1ogcn van de 

overhc1d in de moderne samenlcving, 

drcigt tc vervallcn in ecn poging on1 de 

mecr tundamentele be'>lissing over 

kerntaken en afhakening van de ovcr

heidwcrantwoordcliJkheid tc ontlopen.' 
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De balans 
()p basi<, van hct bovenstaande ont

vouwt zich ailn de hand van de bundel 

'Ovcrheid en zcllregulcring' het vol

gende hceld. In be-,tuurskundig opzicht 

Ievert zeltregulcl-ing cc11 nicuw per

spcctid op voor maat<,chappelijkc <;tu

ring, maar daarbiJ li1kt de principiclc 

<..,taat"itaak cnig-,zins naar de achtcr

grond tc worden vcrdrongcn. _luri.:;tcn 

hcbhcn de nciging zellregulering wct

teliik tc cond1t1onc1Tn en te <,tructurc

ren. LhMmce kan ten dele rccht 

wo1·dcn gedaan <1an ci-,cn viln publickc 

gerechtighcid en rcchbstatclijkhcid, 

maar hct ri'iico i<; levcn'igroot dat zcll

regulering verwordt tot ccn alternaticl 

beleid'>instrumcnt van de overhcid. De 

mcc'it wczenlijkc <;panning he'>laat tu'i

<;Cn hct waarhorgcn van c<,<,enticlc pu

bliekc normen en het -,cheppen van 

wcrkelijkc ruimtc vom private zcllrcgu

lcring Die <,panning lijkt pa<, tot ecn 

oplo-,-,ing tc kunnen worden gebracht 

indicn maabchappclijke afwcging'ime

chani<,mcn worden gedeccntrali'iccrd 

en zichtb<1ar gemaakt. Dit vcrci'it ecn 

nicuwc vi'iic op de vcrhouding tu'i'icn 

puhl1ck en privaat. Nonmtelling krqgt 

daardoor ten dele ccn mecr ordencnd 

karilkter. lnhoudclijkc, J-c<,ultaatgcoricn

teerde ci-,en zullen door de \I'Ctgcvcr 

cxpliciet gcmotiveerd nwctcn worden. 

1-lct lormulcren van dcrgelijke normcn 

client zich nict ,lccht, hinncn hct i'iolc

melll viln de wetgevendc macht al tc 

<,pclcn. 
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Hi ervoor is nog niet ge noemd de ma

nier waa rop ze lfregu le ring so ms wordt 

benaderd in de particu liere sector. Niet 

ze lden gaa t he t om co mmerc ië le be lan

gen , het will en voo rkomen van over

heidsrege lgevi ng, het ton en va n ee n 

sociaal gez icht, ve rbeter ing va n reputa 

tie. Ze lfregulering kan dan gaan werken 

als ee n market ingi nstrume nt , zoa ls 

Dorbeck-Jung aangeeft. De di scussie 

over ze lfregulering wordt te vee l ont

daan va n haar princ ipi ë le setti ng, na

me lijk: hoe verhoudt ze lfregul e rin g 

z ich tot de be leving va n no rm en en 

waarden in de samenl eving, we lke func

tie speelt zelfregule ring bij het ten prin

c ipale aa n de o rde ste ll en va n de 

ke rntake n van de overheid en hoe kun

nen zelfregu lering en maatsc happe lijke 

ve rantwoordelijkhe id worden geïnte

greerd? Wanneer deze vrage n niet in al

le scherpte aan de o rde worden geste ld 

is het zeer wel denkbaar dat het nood 

zakelijke deba t over ze lfregu le ring ni et 

verder ko mt dan een discussie over be

le idsinstrumenten va n de overhe id . De 

huidi ge sta nd va n zaken rondom de 

ve rzorgingsstaat noo pt ec hter tot he t 

in slaa n va n andere wege n e n he t uitzet

ten va n een nieuwe koe rs. Daarbij moet 

gedacht worden aan het conceptua li se 

ren van vera ntwoorde lijkh e id als rich

tinggeve nde oriën tat ie in het denken 

over samenl evingsvraagstu kken, aa n 

het organiseren va n maatschappelijke 

vera ntwoorde lijkhe id , aa n het ach t 

slaan op de prakti sche beteken is va n 

ni euwe ideeëno ntwi kke linge n in de 

sfeer va n marktethie k en gemee n

sc hapsdenken5, aa n een he rni euwd de

bat over norm en en waarden binnen 

maatschappe lij ke organ isaties, aa n de 

o ntwikkeling va n e thische codes - waa r 

mogelijk ook in internationaal ve rband 

- en ee n goede nalev ing daa rva n, aa n 

een herijking va n het ove rheidsoptre-

den waardoor werke lijk ruimte wordt 

geboden aa n ze lfregu lering. H et debat 

over ze lfregul ering za l voora l ee n ni eu

we impul s moete n krijgen va nuit no r

mat ieve vis ies o p overhe id en 

sa menl ev ing. Dat is echter niet de eer

ste ve rantwoorde lij kheid va n wete n

schappers, ma ar va n po litici. In de 

kome nde kabinetsperiode, zeke r ook 

tijde ns de kabi ne tsform ati e, is er wat 

zelfreguler ing betreft nog vee l te doen. 
...._ 
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D 
e komende weken za l vee l 

ene rg ie ges token wo rden 

in het analyseren van wat 

er al lemaal mi s g ing binnen 

het CDA gedurende he t laats te jaar. 

Veel va n di e analyses zullen in tegenge

ste lde richtingen wij zen. Volge ns so m

mige n is het CDA in het 

verk iez ingsprogramma en de -campag

ne zij n soc iale gezich t kwijtge raakt . 

Vo lgens anderen is juist de identificatie 

met de coalitie de oorzaak va n de min

dere herkenbaarhe id . Velen , vooral bui

tenstaanders, zu ll en prec ies weten wat 

er had moeten gebeu ren. Ik de nk, dat 

het nu tijd is om voora l vooruit te kij 

ken en de vraag te bea ntwoorden, di e 

in de Periscoop van april aan de orde 

kwam: wat is de toekomst va n het idee 

va n de c hristen-democratie? Ondanks 

alle tege nslage n beschikken we in het 

CDA over een uitgangsste lling, di e rust 

op twee be langrijke pijle rs: onze uit 

ga ngspunten en o ns kader. 

Luisteren .. . 
Te beginnen met dit laats te: wie di ep de 

partij ingaat, ervaart hoevee l kracht, 

engagement, ideali sme e r in onze be

weging aanwez ig is. In de afge lopen ja 

ren is het middenkader va n het CDA 

vrijwel geheel ve rni euwd; b ij na drie

honderd perso nen hebben de kader

school doorlopen en een vee lvoud 

heeft geprofiteerd va n het vormings

werk. Op het niveau va n de plaatselijke 

afde lingen e n de statenkringe n, in de 

werkgroepen en studiecommi ss ies en 
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op zoveel plaatsen is er een in zet, die 

zeke r in het li cht van de algemene on

verschilli ghe id ten aanzien va n de par

tijpolitiek groot en dege lijk is te 

noeme n. Inte rne onderzoekingen bin

nen de partij wijzen ook op een zeer 

zuive re motiva ti e. Men stort z ich ni et 

in dit werk om in de korste ke re n een 

bestuurlijke of ve rtege nwoordigende 

functie te gaan beklede q, Er wordt ge 

reageerd op een appe l om mee te doen, 

ve rantwoordelijkh e id te nemen, erbij te 

z ij n en het democrati sch gebeuren ni et 

over te laten aan toevalli ge passa nten. 

Ik denk, dat die verni euwing en di e par

ti c ipati e in de kome nde periode maxi

maal benut moeten worden . 

Binnen de kaders is er de klacht over de 

binnenges lopen cultuur va n technocra

ti e aa n de top va n de partij. Er is een 

klacht over de communicatie, of beter 

he t doorstromen va n de kennis en de 

zorgen aa n de basis in de partij naar bo-

ve n. 

Er zitten aa n di e kl acht twee aspecte n. 

Op de eerste plaats is het nie t goed, dat 

geë ngageerde kaderleden een te g ro te 

a fstand ervaren met de top in de partij , 

maar daa rnaast komt daarmee het ka

rakter van vo lkspartij onder druk . 

H e t be langrijkste kenmerk va n de 

christen-democrati e is altijd die co m

municatie met de basis geweest. Weten 

wa t er o nder de mensen leeft, wat hun 

zorgen en preoccupati es z ijn en omge

keerd: bes li ssi nge n aan de top konden 

door een brede co mmunicat ie rekene n 
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