
Prof. dr. H.A.C.M. Notenboom 

Overheidsregelgeving en 
maatschappelijke 
organisaties 

Overheidsregulering en maatschappelijke 
organisaties' is een dissertatie die voor be
leidsmakers op verschillende bestuursni
veaus interessant is. Professor Notenboom 
bespreekt het proefschrift van dr. J. P. Bal
kenende en he eft naast waardering oak kri
tiek. 

'Overheidsregelgeving en maatschappe
lijke organisaties' gaat over de juridische 
betrekkingen tussen overheid en maat
schappelijke organisaties op het gebied van 
regulering. 

Deze bescheiden aanduiding is van de 
hand van de auteur. Bescheiden, want in 
werkelijkheid reikt de studie vee I verder. Het 
gaat ook over de rol van de staat in de toe
komst en de mogelijkheid die vorm te 
geven. Ogenschijnlijk, en ook formeel be
oogd, gaat het over bestuursrecht, maar het 
reikt herhaaldelijk tot het staatsrecht, ver
der nog: tot de politieke opvattingen over de 
staat en de burgers en vooral: wat daartus
sen zit, het middenveld. 

Dit laatste is een onderwerp dat het CDA 
niet onverschillig laat. Het CDA staat im
mers een samenleving voor waarin het 
maatschappelijk middenveld en daardoor 
de georganiseerde burger grotere verant
woordelijkheden te dragen krijgt teneinde 
de rol van de staat binnen de perken te hou-
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den en de burgers sterker bij het bestuur te 
betrekken. De studie is daardoor ook voor 
het CDA van wezenlijke betekenis. Het be
grip 'maatschappelijk middenveld' wil de 
schrijver overigens voor zijn boek niet ge
bruiken, omdat het onvoldoende juridisch 
differentieert naar de hoedanigheid van 
overheid en particuliere sector. Hij schrijft 
daarom over 'maatschappelijke organisa
ties'. 

Om van de aanvang af elk misverstand te 
voorkomen: Balkenende praat het CDA niet 
naar de mond en aarzelt niet tot conclusies 
te komen, die hij als politiek betrokkene -
onder andere als stafmedewerker van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA en 
gemeenteraadslid- waarschijnlijk liever niet 
zou hebben willen trekken. 

Vermeld moet nog worden dat het om een 
proefschrift gaat dat in 1992 aan de Vrije 
Universiteit (VU) met succes is verdedigd. 
De auteur bestudeert met name ontwikke
lingen in de jaren tachtig en zijn geraad
pleegde literatuur stamt voor het overgrote 
deel uit die jaren en later. 

Het is moeilijk de bespreking van een be
langrijk boek van 330 bladzijden beperkt te 
houden. Het is veelomvattend en door-

Prof. dr. H.A.C.M. Notenboom (1926) is oud·lid van de 
Tweede Kamer en oud·lld van het Europese Parlement. 
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wrocht. De auteur stelt hoge eisen aan zich
zelf, beperkt zich niet tot ontwikkelingen in 
Nederland, maar onderzoekt zijn object te
vens in het kader van het gemeenschaps
recht op EG-niveau. En stelt bovendien een 
onderzoek in naar het fenomeen 'maat
schappelijke organisaties en regulering in 
Groot Brittannie en de Verenigde Staten'. 
Balkenende vindt naast 'middenveld' ook 
het begrip 'organisatie' onvoldoende 
scherp. Het beg rip 'maatschappelijke orga
nisaties' ziet hij als deel van het verzamel
begrip 'private organisaties' waar zowel de 
particuliere organisaties die niet het oog
merk hebben regulerende activiteiten op 
het publieke domein te verrichten (bijvoor
beeld ondernemingen) als sociaal-grond
rechtelijk georienteerde particuliere organi
saties (bijvoorbeeld organisaties, die door 
de overheid gefaciliteerde maatschappe
lijke zorgtaken verrichten, zonder het oog
merk van regulerende activiteiten te ver
vullen.Denk bijvoorbeeld aan zieken
huizen) deel van uitmaken.1 De lezer moet 
bij 'maatschappelijke organisaties' onder 
meer denken aan organisaties van werk
nemers en werkgevers, consumentenorga
nisaties, milieuorganisaties, organisaties 
van beroepsgroepen en economische sec
toren, koepelorganisaties in de sociaal-cul
turele en onderwijssfeer en omroepvereni
gingen. Maatschappelijke organisaties 
hebben ook een achterban en een eigen in
terne organisatiestructuur. 
De aanleiding voor de studie ziet de auteur: 
a. in de maatschappelijke discussie waarin 

toenemende aandacht wordt besteed 
aan de betekenis van maatschappelijke 
organisaties (onder andere het christen
democratische concept van de verant
woordelijke samenleving); 

b. in de noodzaak tot een hernieuwde 
plaatsbepaling van de nationale over
heid (crisis van de verzorgingsstaat; 
overbelaste overheid; herijking van de 
taak van de overheid, zoals voorgeno-
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men in het regeerakkoord van het 
tweede kabinet-Lubbers; in het Iicht van 
de 'grote operaties' van de jaren tachtig 
zoals: privatisering, deregulering, af
slanking en decentralisatie), en 

c. in de internationalisering van het maat
schappelijk Ieven, met kleinere marges 
voor nationaal beleid. 

De kern van de studie is de vraag in welke 
mate de overheid zich in de afgelopen jaren 
be reid heeft getoond afstand te nemen van 
het 'overheid-individuschema', meer oog te 
hebben voor de beperking van de over
heidsrol en het op ruimere schaal 'erken
nen van bevoegdheden aan' maatschap
pelijke organisaties. 
De bestuursrechtelijke optiek staat cen
traal, maar de politieklstaatkundige achter
grond komt telkens om de hoek kijken. 
In deze bespreking zal die politieklstaat
kundige achtergrond relatief sterkere na
druk krijgen. 

Heroverweging regelgeving (Deel I) 
Deel 1: 'Heroverweging van regulering in 
Nederland' bevat een algemeen kader van 
de regulerende rol van de overheid en 
maatschappelijke organisaties. Onder het 
gezichtspunt van 'veranderende perspec
tieven voor overheid en maatschappelijke 
organisaties' krijgt aandacht het ontstaan 
van bovenaf van de verzorgingsstaat, die 
voetje voor voetje een andere samenleving 
in het Ieven riep: primaat voor de politiek; 
groot vertrouwen in de staat als corrige
rende en sturende kracht in de samenle
ving; het zich zelfs generen om de rechts
grond van het overheidsingrijpen aan de 
orde te stellen wegens de vanzelfspre
kendheid daarvan enzovoort; als 'symp-

1 De term 'sociaal·grondrechteliJk georienteerd particulier 
initiatief' werd voor het eerst gebruikt door A. Klink in ziJn 
dissertatie Christen-democratie en overheid, Delft 1991. 
Klink was toen evenals Balkenende stafmedewerkervan 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 
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toom' van die periode de introductie van 
nieuwe sociale grondrechten in de Grand
wet. De auteur gaat daarbij diep in op de ju
ridische betrekkingen tussen de overheid 
en private organisaties: particulier initiatief 
krijgt steeds meer een dubbelrol ten op
zichte van de overheid. Enerzijds fungeren 
organisaties als pressiegroepen,anderzijds 
worden zij betrokken bij de uitvoering van 
het overheidsbeleid. Uit de optiek van juri
dische bevoegdheden is het de overheid die 
besluit en beslist. Na het echec van de 
maakbare samenleving komt als hoofdte
neur het afstand nemen van een te groot 
vertrouwen in het stu rend vermogen van de 
overheid, geaccentueerd door de omwen
telingen in Oost Europa. De eens zo sterk 
bepleite planning bleek op vele terreinen te 
zijn uitgemond in ambtelijke en beleidsma
tige verstarring en verkokering. De boven
genoemde 'grote operaties' werden gestart. 
Naast de vragen die een loodzware staat, 
met meer dan 60% beslag op het nationale 
inkomen, opriep op economisch en demo
cratisch gebied, was er ook de juridische 
problematiek van potentiele conflicten tus
sen zo'n sterke overheidssturing enerzijds 
en de rechtsstaat anderzijds. Maar ook zijn 
er weer domeinen opgekomen die tot ster
kere overheidssturing nopen (milieu). Bal
kenende bespreekt de nieuwe relaties 
welke door bovenstaande ontwikkeling ont
staan tussen overheid en maatschappelijke 
organisaties. De wetenschappelijke en po
litieke literatuur gewaagt van nieuwe mo
gelijkheden en van de bres die geslagen is 
in 'het beeld van de maatschappelijke pira
mide met de nationale overheid aan de or
ganisatierechtelijke top', maar de praktijk 
vertoont onzekerheden. 

Beschouwingen over de rollen die maat
schappelijke organisaties in het publieke 
belang kunnen spelen komen niet heen om 
het thema 'maatschappelijke organisaties 
en corporatisme'. Vooral niet om hetgeen
meestal negatief - over het corporatisme is 

Christen Democratische Verkenningen 2/93 

Boekbespreking 

geschreven. Het boek neemt die negatieve 
publikaties over dit onderwerp niet voor zijn 
rekening en analyseert moderne ontwikke
lingen terzake. De recente aandacht voor 
neo-corporatisme komt aan de orde, als
mede de raakpunten met de 'overleg-eco
nomie'. Er is volgens de schrijver grote be
hoefte aan een betere juridische fundering 
van de verhouding overheid - organisaties, 
maar daaraan dienen politiek-staatkundige 
opvattingen over de inrichting van de sa
menleving vooraf te gaan. Op basis van hier 
in het kort aan te duiden zorgvuldigheidsei
sen die het overheidsbeleid moeten ken
merken, komt de schrijver tot de conclusie 
dat het instrument van de algemeen ver
bindend verklaring door de overheid van pri
vate afspraken de voorkeur verdient boven 
het verlenen van publiekrechtelijke veror
deningsbevoegdheden aan particuliere or
ganisaties. 

Het thema 'maatschappelijke organisa
ties en advisering aan de overheid' Ievert 
ook een aantal interessante beschouwin
gen op. De uitgebreide adviespraktijk die 
Nederland kent, wordt in zijn historische 
context bezien. 'Voor wat men niet binnen 
de marktdemocratie weet te bereiken, 
wordt compensatie gezocht in de budget
democratie'. Uit de aard van zijn doelstel
ling gaat Balkenende uitvoerig in op het wet
telijk en bestuursrechtelijk kader van de 
advisering en de rechtsgevolgen ervan. De 
problematiek van de rechtsvrije ruimte, 
welke het omgaan van de overheid met 
maatschappelijke organisaties kenmerkt, 
kan leiden tot twee oplossingsrichtingen: 
betere juridische waarborgen of op zoek 
gaan naar alternatieven. Daarvoor komt 
dan onder meer de 'lobby' in aanmerking. 
De overheid mag niet de gevangene wor
den van de belangen van de maatschap
pelijke organisaties. De schrijver neemt het 
streven waar naar een beperking van ver
plichte consultatie en het openen van meer 
mogelijkheden voor informele raadpleging. 
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Voor 'lobbying' lijkt hem in de toekomst 
meer ruimte dan voor formele advisering. 
Onder het hoofd 'de rol van maatschappe
lijke organisaties bij deregulering en priva
tisering' komen aan de orde de overheer
sende denkwijzen in de verschillende 
elkaar opvolgende fasen van het beleid. 
Door het ontwijken van de noodzakelijk te 
maken keuzen werd aanvankelijk de taak
stelling van deregulering te simpel opgevat. 
De bereidheid om plaats en taak van de 
overheid aan de orde te stellen was maar 
gering. Ook komt hier aan de orde hoe het 
het primaat van het particulier initiatief - ja
renlang in ons land essentieel in de rechts
ontwikkeling - is vergaan onder de invloed 
van het steeds sterker sturend gedrag van 
de overheid. Ook komen aan de orde de on
derlinge particuliere betrekkingen met as
pecten van algemeen belang. Slechts ter
loops wordt hier van mededingingsregels 
gewag gemaakt. De mogelijkheden, kan
sen en beperkingen van zelfregulering 
komen uitgebreid aan de orde, waarbij de 
auteur inzake de dominerende opvattingen 
over zelfregulering mijns inziens terecht 
stelt: 'Zelfregulering wordt niet primair po
sitief bejegend omdat de rechtsvorming 
door maatschappelijke verbanden als zo
danig een intrinsieke waarde heeft, maar 
veeleer omdat zelfregulering kan bijdragen 
aan vergroting van de legitimatie en effec
tiviteit van de wet, aan vermindering van de 
belasting van de wetgever, het bestuur en 
wellicht de rechter en aan verbetering van 
de uitvoering en bereidheid tot naleving van 
de wet.' Met andere woorden: ten dienste 
van de overheid. De privatisering is een op
vallend fenomeen omdat het een trend
breuk betreft na anderhalve eeuw vanzelf
sprekende groei van overheidstaken. 
Onderscheid is te maken tussen afstoten, 
uitbesteden enerzijds en verzelfstandigen 
anderzijds. Ook hier moet eerst de politiek
staatkundige koers bekend zijn, anders blijft 
het bij bezuiniging en efficientievergroting 
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bij een overigens ongewijzigd beleid. Bij ge
ringe bereidheid om overheidstaken als zo
danig aan de orde te stellen zal privatise
ring geen revolutionaire zaak kunnen zijn. 
In de huidige regeringsvisie blijft de plaats 

Zelfregulering kan 
bijdragen aan vergroting 
van de legitimatie en 
effectiviteit van de wet 

van maatschappelijke organisaties in dit 
verband buiten beeld. Juridisch formuleert 
Balkenende zijn kritiek met woorden van De 
Haan: 'Het was mogelijk geweest nader stil 
te staan bij de zogenaamde collectivering 
van het privaatrecht' .2 Het blijkt voor de 
overheid dus moeilijk om bepaalde taken 
los te Iaten. Het huidige kabinet Lubbers
Kok geeft voorkeur aan territoriale decen
tralisatie, verzelfstandiging en functionele 
decentralisatie boven privatisering. De 
meest essentiele veranderingen hebben 
zich voltrokken bij de privatisering van de 
Dienst van de Waarborg en de tripartisering 
van de arbeidsvoorziening. 

Tenslotte gaat het in dit onderdeel van de 
literatuurstudie over 'maatschappelijke or
ganisaties en de voltooiing van de Euro
pese markt'. In dit kader wordt wei iets die-

per ingegaan op het (EG) mededingings
recht in het kader van zelfregulering, ech
ter meer uit het zicht van de vraag: natio-

2. P. de Haan, 'Enkele hoofdlijnen van de rechtsontwikke
ling 1n de verzorgingsstaat', Uitgave Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen, mededelingen 
van de afdeling letterkunde, Nieuwe reeks, deel 51, nr. 
4 (Amsterdam. Oxford, New York 1988) 105. 
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nale of communautaire bevoegdheid? 
Deze verticale subsidiariteitsvragen domi
neren in dit gehele onderdeel om begrijpe
lijke redenen (de EG bevindt zich immers in 
een ontwikkelingsfase zonder vastgelegde 
'finaliteit') die van de horizontale subsidia
riteit. Het Europese toekomstperspectief 
\ijkt, aldus de schrijver, voorshands geen 
bijdrage te leveren aan de versterking van 
de zelfstandigheid van maatschappelijke 
organisaties: de verhouding 'staat-burger' 
staat voorop, de taken- en bevoegdheden
kwestie blijft hoofdzakelijk gericht op de 
overheidskolom en de visie op de rol van 
maatschappelijke organisaties is momen
tee\ zwak ontwikkeld. Het zoeken naar 
Brusselse subsidiepotten en algemener 
een sterke orientatie op de Europese over
heid bevordert niet de toekenning van een 
grotere rol aan maatschappelijke organisa
ties. Aan het einde van Dee\ I concludeert 
de auteur terecht nogmaals dat het vraag
stuk van de rol van maatschappelijke orga
nisaties bij regulering ten diepste een 
vraagstuk is van politiek-maatschappelijke 
opvattingen. 

Bereidheid overheid (Deel II) 
In dee\ II ('Maatschappelijke organisatie en 
regulering in Nederland en de Europese 
Gemeenschappen') van de stu die wordt het 
veranderende reguleringsklimaat getoetst 
aan de vraag naar de werkelijke bereidheid 
bij de overheid om maatschappelijke orga
nisaties een sterkere plaats te geven. Bal
kenende kiest daartoe voor drie functionele 
gebieden, die worden uitgediept: 

de bevoegdheden van socia\e partners 
ten aanzien van de werknemersverzeke
ringen Werkloosheidswet (WW), Wet op 
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) en Ziektewet; 

- de rol van maatschappelijke organisaties 
bij de advisering over het technologiebe
leid, de taak van brancheorganisaties bij 
de verspreiding van kennis en de komst 
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van de semi-publieke innovatiecentra; 
- de bevoegdheden van de omroepvereni

gingen binnen het Nederlandse publieke 
omroepbestel. 

De keuze voor juist deze drie onderwerpen 
verantwoordt hij als volgt: 
1. Het bestaan van rapporten van het Chris

telijk Nationaal Vakverbond (CNV) en van 
politieke partijen terzake, alsmede van 
pleidooien van omroepverenigingen. Ook 
door vragen terzake in de Eerste Kamer. 

2. Het bestaan op deze gebieden van maat
schappelijke organisaties aan wie in be
ginsel bevoegdheden zouden kunnen 
worden overgedragen. 

3. Het feit dat er juist in de jaren tachtig op 
deze gebieden parlementaire discussies 
waren, waarin plaats zou zijn geweest 
voor nieuwe bevoegdheidsverdelingen. 

De auteur bepleit verbetering van het orga
nisatierecht met helderder afbakening van 
taken en bevoegdheden tussen overheid 
en particulieren. Daarbij zou een 'organisa
tierechtelijke staalkaart' behulpzaam kun
nen zijn, met vragen als: Welke organisa
ties worden door de overheid erkend in het 
kader van regelgeving en op basis van 
welke criteria? Welke bevoegdheden heb
ben deze organisaties en hoe ruim zijn die? 
Welke instrumenten behoudt de overheid 
om te kunnen intervenieren? Welke instru
menten zet de overheid in om zelfregu\e
ring te bevorderen? Welke juridische drem
pels werpt de overheid op om te voorkomen 
dat geprivatiseerde of vermaatschappe
lijkte bevoegdheden toch weer op de over
heid worden afgewente!d? 

Politiek gezien is mijns inziens het meest 
belangwekkende onderdeel dat waarin de 
schrijver nagaat hoe het in de jaren tachtig 
gelopen is met een meer betrekken van de 
maatschappelijke organisaties op de drie 
genoemde gebieden. De conclusie is voor 
aile drie negatief! 

Het terrein van de sociale werknemers-
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verzekeringen was reeds gekenmerkt door 
een dominante overheid bij de vaststelling 
van wezenlijke bepalingen. De financiering 
is nagenoeg uitsluitende bevoegdheid van 
werkgevers en werknemers, maar de over
heid heeft een scala van be.lnvloedingsmo
gelijkheden op gebied van organisatie en 
uitvoering. Zij kiest zelf haar wederpartijen 
(de door de minister representatief geachte 
organisaties). Deze overheidsrol is, on
danks het klimaat van de jaren tachtig van 
herorientatie op de rol van de overheid, door 
de stelselherziening eerder versterkt dan 
verzwakt. De sociale verzekering en ook 
haar uitvoering hebben invloed op zaken als 
de collectieve lastendruk, inkomensverde
ling en verhouding actieven/niet-actieven. 
Dit zijn- veel meer dan ten tijde van de ont
wikkeling van de sociale verzekeringen -
kernelementen van rijksoverheidsbeleid en 
verhinderen dat deze overheid bevoegdhe
den afstaat, integendeel zij heeft er juist 
meer nodig en heeft die ook weten te ver
krijgen. De nog steeds 'garanderende' rol 
die de overheid in ons land geacht wordt te 
spelen op gebied van onder meer de inko
mensverdeling, heeft in belangrijke mate 
het afstaan van bevoegdheden verhinderd. 
De keuze van de schrijver voor dit belang
rijke regelgebied komt in nog pregnanter 
Iicht te staan door ontwikkelingen na deaf
sluiting van deze studie. 
lk doe I op het besluit van de Tweede Kamer 
tot het instellen van een enquete naar de 
uitvoering van de sociale verzekering. Maar 
ook is interessant het recente rapport van 
de Organisatie voor Economische Samen
werking en Ontwikkeling (OESO) over het 
Nederlandse arbeidsmarktbeleid. Daarin 
wordt met zorg gewag gemaakt van het niet 
kunnen benoemen door de centrale over
heid van bestuurders in de uitvoeringsor
ganen van de WAO. 'Op die manier kan de 
intentie van de wetgever in het stadium van 
uitvoering ondermijnd worden '.3 

In het domein van technologiebeleid, 
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waaronder de inrichting van innovatiecen
tra speelt een aantal overwegingen door el
kaar. Van de vraag of subsidiering Ober
haupt gewenst is tot de betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties bij de nieuw 
ingestelde innovatiecentra. Er kwam een 
semi-publiekrechtelijke infrastructuur ten 
behoeve van kennisverspreiding. De schrij
ver vindt het opvallend dat in het parle
mentaire debat niet meer aandacht is be
steed aan de vraag of er op dit 
ondernemingsgebied metterdaad finan
cieel gesteund en ge·lntervenieerd moest 
worden door de overheid. De internationale 
concurrentiepositie en de interferentie met 
het relatief uitgebreide EG-technologiebe
leid hebben ook een rol gespeeld bij de con
clusie tot een vooralsnog sterke overheids
bemoeienis met de stimulering van 
technologische research en kennisover
dracht. Dus ook hier geen terugtredende 
overheid en evenmin een grotere betrok
kenheid van maatschappelijke organisaties 
bij de inrichting van de innovatiecentra. 

De inrichting en het bestel van de Neder
landse media beleefden in het achter ons 
liggende decennium turbulente jaren. 
Daarin bleek de behoefte aan een grotere 
mate van zelfregulering niet groot. Als be
sluitvormingskader ten behoeve van zelfre
gulering had en kreeg de Nederlandse Om
roep Stichting (NOS) geen grote betekenis. 
Bij de (traditionele) omroeporganisaties 
bleef vee leer juist een grotere behoefte aan 
een waarborgrol van de overheid. Daardoor 
werd de afhankelijkheid van die overheid 
groter, temeer waar de EG-besluitvorming 
- met sterke nadruk op concurrentie - extra 
deuren ging openzetten voor commerciele 
initiatieven. 'De Mediawet heeft dan ook de 
rol van de overheid bestendigd, zo niet ver
sterkt. De uitvoering van de wet kwam in 
handen van de minister en in het bijzonder 

3. Geciteerd u1t het Financ1eele Dagblad van 5 november 
1992. 
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het Commissariaat voor de Media. Niet de 
overheid werd op afstand geplaatst, doch 
de volksvertegenwoordiging.' 

'Biik over de duinen' (Deellll) 
Aan het onderwerp 'regulering en maat
schappelijke organisaties in de Europese 
Gemeenschappen' wordt in deze bespre
king voorbijgegaan. Afgezien van de plaats
ruimte is er de omstandigheid dat het be
leid van de 'eerste bestuurslaag' een 
bestuurslaag in wording betreft, zonder een 
vastgelegde finaliteit. Daardoor is mijns in
ziens vergelijking met de ontwikkelingen op 
de nationale bestuurslaag niet of nauwelijks 
mogelijk. Het op de EG-bestuurslaag in het 
bijzonder dezelfde beleidsterreinen te wil
len onderzoeken op de vraag naar over
heidsterugtreding en regulering acht ik min
der gewenst. Het suggereert immers 
vergelijkbaarheden die er nu eenmaal in 
deze actuele fase niet kunnen zijn. Dit 
neemt niet weg de grote betekenis van het 
betrekken van de nieuwe, in ontwikkeling 
zijnde EG-bestuurslaag, in dit onderzoek. 
Tot voor kort stond de dominantie van de 
nationale rechtsorde in dit soort studies 
centraal. Terecht vraagt de auteur aan
dacht voor verandering terzake. Hij doet dit 
ook metterdaad zelf. 

Balkenende versterkt zelfs nog 'de blik 
over de duinen' door Deel Ill te wijden aan 
maatschappelijke organisaties en regule
ring in Groot-Brittannie en de Verenigde 
Staten, beide met zeer uiteenlopende 
rechtsculturen. Verdieping in deze beide 
bestuursstijlen kan zeer behulpzaam zijn, 
nu er nagedacht wordt over de inrichting 
van een communautaire bestuursstijl, 
waarbij de idee van subsidiariteit een grote 
rol speelt. Zoals gezegd, nog weinig aan
dacht krijgt in het communautaire denken 
de horizontale subsidiariteit, zoals tegen
woordig de gedachte van soevereiniteit in 
eigen kring, met het oog op de 'Europese 
vertaling' ook wei wordt aangeduid. En die 
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horizontale subsidiariteit is nu eenmaal ob
ject van deze studie. 

Deel IV, 'Regulering heroverwogen' bevat 
een groot aantal aanbevelingen en (deels 
herhaalde} samenvattingen. 

Conclusies 
De studie van Balkenende noem ik van we
zenlijke betekenis. Het CDA dat in het 
nieuwe antwerp-Program van Uitgangs
punten krachtig versterking van de rol van 
het middenveld bepleit, doet er goed aan 
de conclusies en het onderzoek van deze 
stafmedewerker van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA tot zich te Iaten door
dringen. Met andere woorden: is het mo
gelijk te bereiken wat wordt nagestreefd? 
Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo nee, 
onder welke veronderstellingen zou het dan 
eventueel wei kunnen. Of is het bij voorbaat 
tot mislukken gedoemd? De studie is - be
halve van wetenschappelijke en documen
taire waarde- ook van praktisch be lang voor 
beleidsmakers en niet aileen op nationaal 
vlak. Eveneens op dat van de Gemeen
schap, van provincies en gemeenten. 
Zowel voor politici als voor hen ondersteu
nende ambtenaren, die immers behalve de 
uitwerking van de politieke opties ook en 
juist vooral de bestuursrechtelijke vormge
ving daarvan ontwerpen. En dat is nu juist 
hetgeen Balkenende het formeel object van 
zijn boek noemt. 

De geschiedenis van de laatste tien, 
twaalf jaar, wordt uitvoerig beschreven, 
zowel aan de hand van regeringsstukken 
als vanuit de wetenschappelijke en politieke 
literatuur. De auteur verwaarloost de ge
schiedenis van v66r de jaren tachtig niet, 
immers de 'grote operaties' waren groten
deels reacties op wat toen fout is gelopen 
en dat laat hij niet onvermeld. Maar zijn ver
werkte literatuur stamt nagenoeg geheel uit 
de jaren tachtig en vlak daarvoor. Studie 
naar hoe, waarom en door wie of wat het 
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fout ging in de peri ode daarv66r zou (in een 
afzonderlijke studie) interessant zijn, maar 
kan geen bouwstenen aandragen voor hoe 
het nu wei moet. lmmers de geschiedenis 
is niet terug te draaien. 
lk versta het CDA-pleidooi voor meer ruimte 
voor het middenveld niet als een willen te
rugdraaien van de geschiedenis. Maar ik 

Het 'middenveld' is in de 
laatste vijfentwintig, zelfs 
tien jaar sterk veranderd 

sluit niet uit dat de achtergrondgedachten 
van 'die ontwerpers' toch op een ander mid
denveld slaan als dat, waarmee wij nu van 
doen hebben. Het 'middenveld' is in de laat
ste vijfentwintig jaar, zelfs tien jaar sterk ver
anderd. Het boek roept de behoefte op naar 
een diepgaande schets van de verandering 
van het Nederlandse maatschappelijke 
middenveld in de laatste vijfentwintig jaar. 
Maatschappelijke organisaties zijn veran
derd, voor zover zij nog bestaan. De con
fessionaliteit is nog maar in enkele statutair 
aanwezig en de beleving ervan minstens 
geerodeerd. Organisaties met een breed 
menselijke scope in de doelstelling (zoals 
standsorganisaties) zijn relatief minder ge
worden, 'one issue-verbanden' zijn meer 
populair bij de jonge generatie. Vee! over
koepelende of andere instellingen die in hun 
besturen met vertegenwoordigers van an
dere organisaties werken, zijn de qualitate 
qua representaties beu en willen zelf per
sonen uit de desbetreffende kringen (zo niet 
liever zogenaamde onafhankelijken) kun
nen aanwijzen, juist om betrokkenheid bij 
hun doelstelling te waarborgen. Een aantal 
maatschappelijke organisaties is inmiddels 
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zelf verbureaucratiseerd en heeft moeite 
met het betrekken van de eigen achterban 
bij de realisering van de eigen doelstelling. 
Met andere woorden: welke lessen zijn er 
voor de organisaties die een grotere rol bij 
regulering zouden willen/kunnen spelen te 
trekken uit de ervaringen van het verleden? 
Er worden in de studie wei enkele aanbe
velingen aan de organisaties gedaan, maar 
toch tamelijk terzijde. Wellicht vergt het een 
afzonderlijk sociologisch onderzoek. 
lk prijs de moed en de inspanning om naast 
Nederlandse verhoudingen ook die in de 
Gemeenschap uitvoerig aan de orde te stel
len. Als gezegd is deze dimensie onmisbaar 
zowel politiek, als bestuursrechtelijk. Door 
de gekozen aanpak echter wordt de indruk 
gewekt als zou het communautaire rechts
en bestuursstelsel zich lenen voor een met 
het nationale vergelijkbare studie. Oat sug
gereert een vergelijkbaarheid, die er- nog
maals -niet is. Het verabsoluteert ook 
enigszins de keuze van de drie beleidster
reinen. De Gemeenschap kent geen so
ciale zekerheidsbeleid en geen mediabe
leidl Er zijn aileen raakpunten. 

Een ander punt van kritiek betreft het be
grip 'maatschappelijke organisatie' en daar
mee de kern van de studie. lk moet een 
vraagteken plaatsen bij de visie van de au
teur, waar hij (op bladzijde 76) schrijft: 'Het 
is opvallend hoe zeer maatschappelijke or
ganisaties als belangengroeperingen wor
den aangemerkt, als groeperingen die hun 
belangen bij de overheid trachten veilig te 
stellen. Oat blijkt bijvoorbeeld uit aandui
dingen zoals 'Koninklijk Nederlands On
dernemersverbond (KNOV), Christelijk Na
tionaal Vakverbond (CNV), Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV) ... en an
dere belanghebbenden' of 'Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en lnter
provinciaal Overleg (I PO) en andere belan
genorganisaties' .' 

Be ide soorten organisaties zijn overigens 
verschillend in die zin dat VNG en !PO Ia-
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gere overheden bundelen en vertegen
woordigen, die rechtstreeks het behartigen 
van het algemeen belang ten doel hebben. 
lk ga daarom hieraan voorbij. Maar de 
eerstgenoemde groep organisaties betreft 
wei degelijk belangenorganisaties. 
Waarom zou iemand lid van het KNOV zijn, 
of van het CNV anders dan om daar zijn be
langen behartigd te zien? De potentiele be
trokkenheid bij regulering in het algemeen 
belang staat niet in de weg dat deze orga
nisaties op zich het behartigen van de be
langen der leden tot doel hebben. De para
graaf 'maatschappelijke organisaties en 
'belangen" herbergt opvattingen die ik niet 
kan delen en roept een voor mij vreemd 
beeld op van belangenorganisaties. Deze 
vrij fundamentele kritiek kan diep doorwer
ken in de conceptie van reguleringsbetrok
kenheid van deze organisaties. Bijvoor
beeld in de zin: 'Maatschappelijke 
organisaties worden in de richting van de 
overheid eerst dan belangengroeperingen 
indien en voorzover de overheid deze or
ganisaties ook daadwerkelijk de ruimte 
geeft om belangen veilig te stellen.' Tenzij 
ik deze passages mis versta, zie ik hier fun
damentele gevaren. Maatschappelijke or
ganisaties danken de rechtmatigheid van 
hun bestaan en de mogelijkheid om langs 
legale weg de belangen van hun leden te 
behartigen aan de Grondwet. Het is niet de 
overheid die hen daartoe de ruimte geeft, 
zij hebben deze fundamenteel uit het recht 
tot vereniging en vergadering. De Grand
wet bevestigt in mijn ogen deze 'eigen soe
vereiniteit'. Genoemde organisaties zijn elk 
voor zich 'meester in de kring van eigen 
rechten' ,4 om te spreken vanuit de in de 
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kring van de auteur zeer bekende filosofie. 
lets geheel anders is dat de overheid voor
waarden kan en moet stellen om regule
rende of form eel adviserende en dergelijke 
betrokkenheid te realiseren van deze orga
nisaties rechtstreeks bij het nastreven van 
het algemeen belang. Wat zou ik graag 
hierover bij de promotieplechtigheid zaal
opponent zijn geweest! 

Binnen en buiten het CDA moeten ge"in
teresseerden in maatschappij- en staats
opbouw het proefschrift lezen. Het is wei 
een hele klus, maar een klus waar de lezer 
lange tijd dankbaar voor zal zijn. 

'Overheidsregelgeving en maatschappe
lijke organisaties ', mr drs J. P. Balkenende, 
Samsom H. D. Tjeenk Wi/link, A/pen aan de 
Rtjn, 1992, f 49,50 

4. Terminologie uit: A. Klink, Christen-democratie en over 
heid(Delft 1991) 70. 
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