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Samen verantwoord 
voortbouwen 

Op 7 november 1989 trad het derde ka
binet-Lubbers aan. Minister-president 
drs. R.F.M. Lubbers maakt op As
woensdag 1992 op verzoek van de re
dactie van Christen Democratische Ver
kenningen, bijna tweeënnalf jaar na het 
aantreden van het kabinet een tussenba
lans op. 

Een sterk Nederland in een verenigd 
Europa, zo heette het in de verkiezings
campagne 1989. De agenda voor de toe
komst was het adagium, zoals het in 
1986 heette: 'Laat Lubbers zijn karwei 
afmaken'. Hoe staan wij er nu voor? De 
jaren tachtig stonden in het teken van 
het drie-sporen beleid ; een lager finan
cieringstekort, een sterker bedrijfsleven, 
en meer werkgelegenheid. 

Financieringstekort 
Een lager financieringstekort is in het 
verkiezingsprogramma 1989 vertaald in 
de doelstelling dat de staatsschuld als 
aandeel van het nationaal inkomen niet 
verder meer zou stijgen. In deze rege
ringsperiode zouden wij dan eindelijk 
over de top van de heuvel gaan om 
daarna die schuld te gaan laten dalen. 
Om dat doel te bereiken werd afgespro
ken dat het lopend tekort jaarlijks met 
een half procent verminderd zou worden. 

Christen Democratische Verkenningen 3/92 

Kabinetsbeleid 

Tot nu toe liggen wij wat deze doelstel
ling betreft goed op koers. Ook deze 
coalitie bewijst op dit punt dus volledig 
haar waarde. 

Niet zonder moeite overigens. Toen in 
1989 het verkiezingsprogram werd opge
steld, was het devies dat het tekort welis
waar omlaag moest, maar dit niet mocht 
gebeuren ten laste van stijgende collec
tieve lasten. Dat geldt nog steeds. Echter 
in 1990 bleken de belastinginkomsten 
fors tegen te vallen. Dat was mooi voor 
de collectieve lastendruk, die ineens erg 
laag uitkwam. Het was slecht voor de 
tekort-doelstelling die daardoor met aller
lei kunstgrepen gehaald moest worden. 
Deze tegenvaller, dubbel pijnlijk omdat 
de achteraf te hoog gebleken belasting
raming wel heel toevallig samenviel met 
de Oortse- belastingverlaging, heeft be
leidsmatig èn politiek ingrijpende gevol
gen gehad. 

De regel van het in het regeerakkoord 
overeengekomen plafond aan collectieve 
lasten werkte immers in het tijdpad van 
de jaren na 1990 in de praktijk heel an
ders uit dan voorzien. In plaats van ruim
te voor belastingverlaging (bijvoorbeeld 

Drs. R.F.M. Lubbers (1939) is minister-preSident van de 
Staat der Nederlanden . 
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BTW) zoals oorspronkelijk voor het twee
de deel van de kabinetsperiode in voor
zichtige bewoordingen als mogelijkheid 
aangeduid, bleek enige fiscale lastenver
zwaring nodig om de eindjes aan elkaar 
te knopen. 

Zeker, de lastendruk wordt om en nabij 
binnen het oorspronkelijk voor 1990 
voorziene cijfer en daarmee afgesproken 
plafond gehouden, maar dat plafond 
bleek beduidend hoger dan het feitelijk in 
1990 gerealiseerde niveau. Daarom was 
er toch in de samenleving in de prak
tische beleving van jaar op jaar wel de
gelijk sprake van enige lastenstijging. 
In het politieke debat - ook binnen het 
CDA - is deze stijging te sterk toe
geschreven aan hogere belastingen. 
Daarnaast stegen echter de sociale pre
mies. Vandaar het ingrijpende ZW- en 
WAO-pakket, alsmede de 3% grens 
getrokken voor de sociale uitkeringen en 
de AOW. Hoge sociale premies beteke
nen boter op het hoofd van werkgevers 
en werknemers. Daarom plegen werkge
vers dan van collectieve lastendruk te 
spreken en daarvoor het kabinet te kriti
seren. Het CDA als politieke beweging 
past echter een preciezer oordeel. 

Dat intussen de fiscale lastenstijging 
ook hoger lijkt dan zij feitelijk is, komt 
deels omdat ook gemeentelijk de burger 
meer gaat betalen (al wordt ook de ma
cro-omvang hiervan overdreven) èn 
omdat er naast belastingverzwaring ook 
belastingverschuiving is. Zo staat in 1992 
een belastingverlichting van 1,5 miljard in 
de vorm van een hogere belastingvrije 
voet en een hoger arbeidskostenforfait 
tegenover een verzwaring van 1,5 miljard 
in de sfeer van inflatiecorrectie en huur
waardeforfait. Deze problematiek be
houdt zijn scherpte omdat in de Tussen
balans, waar droom en werkelijkheid 
weer aan elkaar aangepast moesten 
worden, afgesproken is de subsidies op 
openbaar vervoer en wonen aanzienlijk 
te verminderen. Gelijktijdig echter werd 
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een offer gevraagd in de sfeer van auto 
en huurwaardeforfait. Deze problematiek 
herhaalt zich dus in 1993 en 1994. Daar 
komt nog bij de oplopende Wet Alge
mene Bepaling Milieuhygiëne (WABM)
last om milieu-uitgaven te kunnen blijven 
financieren. Let wel, dit is allemaal bin
nen het afgesproken plafond, zoals de 
lasten voor 1990 - ook in het CDA-ver
kiezingsprogram - verwacht werden. 

Maar toch lOok al past het CDA enige 
bescheidenheid waar de verlaging eind 
vorige kabinetsperiode van inkomsten
en vennoptschapsbelasting achteraf voor 
een belangrijk deel ongedekt bleek, toch 
kan men met een beroep op een theore
tisch plafond zijn ogen niet sluiten voor 
de feitelijke opwaartse ontwikkeling van 
belastingen en premies jaar op jaar. Hoe 
dan ook, de prijs die voor een effectieve 
tekort-reductie betaald wordt, is hoog (als 
men bij een lagere groei - het CDA-pro
gram ging nog uit van een economische 
groei van 2,5 % - en hogere rente toch 
dezelfde vermindering wil bereiken). Zijn 
dan de uitgaven van het Rijk veel te 
hoog en wordt er te weinig bezuinigd? 

Ook hier past een genuanceerd ant
woord. Zeker, sommige uitgaven kunnen 
omlaag en er zitten dan ook de nodige 
bezuinigingen in de pijplijn. Tegelijk is 
het goed er op te wijzen dat van 1990 op 
1992 de rijksuitgaven dalen. In feite gaan 
ze, uitgedrukt als percentage van het 
nationaal inkomen, terug van 25,8% tot 
25%. Deze teruggang lijkt bescheiden, 
maar krijgt meer reliëf als men zich reali
seert dat in dezelfde tijd de overdrachten 
aan het buitenland (denk onder meer 
aan de 
EG) opliepen van 2% tot 2,5% nationaal 
inkomen (NI) en de rentelast van 5% tot 
5,4%. Gesaldeerd werd er dus door het 
Rijk overigens 18,8% N.1. in 1990 uitge
geven en 17,1% in 1992. Deze cijfers 
spreken voor zich en zijn des te opval
lender als men zich realiseert dat het 
totaal aan collectieve uitgaven onvermin-
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Kabinetsbeleid 

Het kabinet-Lubbers 11/ tijdens het debat over de A/gemene Beschouwingen. (foto ANP) 

derd hoog blijft. Zo blijft ons land geken
merkt door een te zwaar accent op inko
mensoverdrachten en te weinig nadruk 
op overheidsinvesteringen. 

Sterker bedrijfsleven 
Het tweede spoor betrof een sterker 
bedrijfsleven. Ook hier is veel bereikt en 
zo leek het karwei in 1990 op dit punt af; 
en inderdaad een arbeidsinkomensquote 
onder de 80, een herstelde vermogens
positie, een fors investeringsniveau, alles 
wees in de goede richting. Echter ook 
hier tekenden zich fricties af. De sociale 
zekerheid was en bleef kostbaar. 
Nederland is nog steeds ziek, hoezeer 
de wetgever ook in beweging is geko
men. Voorlopig blijft de premiedruk dus 
hoog, te hoog. 

Daar zit dus de angel van de proble
men. Dat is des te opvallender omdat in 
het CDA-program nog het vertrouwen 
uitgesproken werd dat het tot dalende 
premiedruk zou kunnen komen. Met 
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name het bedrijfsleven zelf laat het hier 
afweten. Het Nederlandse probleem van 
te hoge premies en een daardoor te 
grote wig, wordt immers goeddeels ver
oorzaakt door de bovenwettelijke uitke
ringen. 

Bovendien hebben een wat krappere 
arbeidsmarkt, wat hogere lasten en een 
wat steviger vermogenspositie in de 
bedrijven geleid tot een iets hoger ritme 
van loonsverhogingen. Zo straft het be
drijfsleven zich zelf met een hogere ar
beidsinkomenquote. 

Theoretisch erkent iedereen, dat er 
geen enkele ruimte is voor generieke 
salarisverhoging uitgaande boven de 
prijsontwikkeling. De produktiviteitsstij
ging is immers hard nodig voor inciden
tele uitgaven, voor milieu, voor de vergrij
zingskosten, enzovoort. Feitelijk sluit 
men echter toch net iets duurdere con
tracten af; en laat men Nederland nog 
een jaartje langer ziek. Dat gebeurt dus 
typisch Hollands, niet dramatisch, maar 
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net voldoende om aan de verkeerde kant 
van de streep te komen, waar het betreft 
de arbeidsinkomensquote en daarmee 
de werkgelegenheid in de toekomst. 

Werkgelegenheid 
Het derde spoor betrof de werkgelegen
heid. Tot nu toe is dat een doorslag
gevend succes. Wie had in 1982 gedacht 
dat er in 1992 6,5 miljoen mensen aan 
de slag zouden zijn? Deze groei van het 
aantal mensen aan de slag heeft zich 
ook de eerste helft van deze kabinets
periode gemanifesteerd. Echter, in 1991 
is vertraging in de groei begonnen; en 
daar zijn wij nog niet van af. 

Zo kwam het in 1992 al weer tot be
leidsmatige ontkoppeling. Internationale 
recessie en toch weer overschatting van 
onze (Ioon)ruimte dwongen daartoe. 
Waar in ons land nu eenmaal ook in de 
jaren negentig tenminste 100.000 men
sen per jaar meer aan de slag moeten, 
herleeft terecht weer de vraag: Wat kun
nen wij doen aan werk boven inkomen? 
Het antwoord op deze vraag is er deels 
een van kostenverhoudingen, deels een 
van de arbeidsmarkt. 

Gelukkig begint het 'de werkloze op
zoeken' in het beleid van de alle dag 
gestalto te krijgen via de nieuwe tripar
tiete arbeidsorganisaties. Zo wordt het 
arbeidsmarktbeleid langzaam maar zeker 
doeltreffender. Dat is winst. Andere be
leidsdiscussies zijn minder uitgekristalli
seerd. Zo heeft het advies van de We
tenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid (WRR) over de Wet op het 
Minimumloon (WML) weinig opgeleverd. 
De argumenten voor en tegen staakten. 
En zo bleef bij gerede twijfel alles bij het 
oude, zij het dat de Wet Koppeling Aan
passingsmechanisme (WKA) feitelijk jaar 
in jaar uit de hoogte van het WML rela
tief bescheidener maakt. En daarnaast 
hoort men wel de vraag of het WML, dat 
historisch geënt was op het kostwinner
schap, nog wel als zodanig een reële 
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functie vervult, met name dan in de leef
tijdsgroepen tot 30 à 35 jaar. 

Soortgelijke vraagtekens worden gezet 
bij het (min of meer klakkeloos) verbin
dend verklaren van Collectieve Arbeids
overeenkomsten (CAO's). Waarom wordt 
iets verbindend verklaard door een minis
ter, die tegelijkertijd moet zeggen dat 
bepaalde elementen van CAO's, respec
tievelijk bepaalde CAO's niet in overeen
stemming zijn met het algemeen belang? 
Bij deze vraagstelling is er overigens een 
verband met de malle praktijk dat de 
overheid ook aangesproken wordt op 
collectieve lasten die door het bedrijfsle
ven veroorzaakt, vastgesteld en in stand 
gehouden worden; de befaamde boven
wettelijke uitkeringen. 

De internationale reces
sie dwingt tot grotere in
spanningen, opdat werk 
inderdaad boven inkomen 
blijft gaan 

Een derde thema van betekenis voor de 
werkgelegenheid en de hoogte van de 
sociale premies is ten slotte het toezicht 
in de sociale zekerheid en het sanctie
beleid. Als men spreekt over de afstand 
overheid-burger en de geloofwaardigheid 
van het publieke bestel, dan is hier ook 
vanuit dat oogpunt gezien het nodige te 
doen. Vele burgers menen immers dat er 
met betere controle op rechtmatigheid en 
doelmatigheid veel te bereiken valt. 

Samenvattend kan men zeggen dat 
het drie-sporenbeleid nog steeds aan
dacht vraagt, en dat de scherpe inter-
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nationale recessiewind dwingt tot grotere 
inspanningen, opdat werk inderdaad bo
ven inkomen blijft gaan. 

Decentralisatie 
Bij de agenda voor de toekomst ging het 
intussen om meer dan het drie-sporenbe
leid. Een sterk Nederland vraagt ook om 
politiek dichter bij de burger, het bena
drukken van plichten naast rechten, en 
meer verantwoordelijkheid terug bij bur
ger en samenleving. Ik beschreef hierbo
ven al de verbeterde arbeidsvoorziening 
en het opzoeken van de werkloze. Even
zeer noemde ik minder subsidies in het 
openbaar vervoer en bij het wonen; jaar 
in jaar uit, minder opdat het zoden aan 
de dijk zet. De doeltreffende inschakeling 
in werk blijft in onze verzorgingsstaat een 
uitdaging. Westeuropese landen kennen 
mooie voorzieningen, maar tegelijk een 
te hoge werkloosheid. Dat blijft gerichte 
aanpak ondersteund door controle en 
sanctiebeleid vergen. Solidariteit èn 
strengheid, creativiteit èn geduld moeten 
elkaar aanvullen. Naarmate het decen
trale beleid in de regio slaagt, kunnen 
nieuwe taken onderdeel worden van de 
integrale aanpak. Wet Sociale Werk
voorzieningen (WSW), banenpools en 
bijstand zijn nu nog aparte kokers, maar 
dat kan anders worden. 

Hier raken wij als vanzelf aan de de
centralisatie. Hieraan wordt hard gewerkt 
en niet zonder succes. Klein beginnend 
komen hier geleidelijk ook grote zaken 
aan de orde. Openbaar vervoer naar de 
bekende vervoersre- gio's is er zo een, 
maar hetzelfde geldt voor het onderwijs, 
waar de school weer meer de school van 
de ouders (en van de streek) moet wor
den. 

Steeds duidelijker wordt dat decen
tralisatie vraagt om andere vormen van 
bestuurlijke vernieuwing, maar die ook 
uitlokt. Zo is er de kerntakenanalyse bij 
de rijksoverheid. Steeds minder wordt 
optreden van de rijksoverheid vanzelf-
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sprekend. Zo is er ook de doorbraak in 
nieuwe bestuurlijke verhoudingen, bestu
ren op niveau en regiovorming, waarbij 
het natuurlijk tot harmonisatie en afstem
ming moet komen. Zo is er de nieuwe 
impuls voor een groter eigen belasting
domein voor de andere overheden. 

Bij het tegenwoordig zo populaire en 
goed in het gehoor liggende cynisme 
over politiek en bestuur wordt onderschat 
wat hier gebeurt en kan gebeuren; niet in 
de laatste plaats door het CDA met zijn 
bestuurlijk talent en traditie. Evenzeer 
wordt onderschat het tempo waarin de 
omvang van de rijksdienst afneemt. Niet 
alleen door decentralisatie, maar ook 
door taakbeëindiging en efficiënter wer
ken. Zo wordt goede voortgang bereikt 
met een bestuurlijk sterker Nederland, 
dichter bij de burger en zich meer base
rend op de verantwoordelijke samenle
ving. 

Rechtsstaat 
Een ander punt op de agenda voor de 
toekomst betrof de criminaliteitsbestrij
ding. Ook hier zit de vaart erin. De gehe
le 'keten' van preventie tot straf wordt 
verbeterd; de organen van rechtspleging 
beter uitgerust en beter georganiseerd. 
In het bijzonder minister Hirsch Ballin 
doet hier voortreffelijk werk. Met redes in 
Nijmegen en Arnhem ondersteunde ik 
hem. Wat mij opvalt is de goede samen
werking met het veld zelf; van rechter tot 
politie. Dat is belangrijk. 

Immers, het vraagstuk van de over
belaste democratie mag niet afgewenteld 
worden op overbelaste organen van 
rechtspleging. Daarom is die samenwer
king zo goed omdat het motiveert en 
gebruik gemaakt kan worden van inzich
ten in de praktijk. Dat is nodig; niet in de 
laatste plaats omdat er een merkwaardi
ge discrepantie blijft tussen enerzijds de 
burger, die blijkens tal van enquêtes en 
onderzoeken vraagt om een hardere 
aanpak en instemt met nieuwe daarop 
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gerichte instrumenten, en anderzijds het 
oordeel van gespecialiseerde deskundi
gen. Zo blijkt op moderne doeltreffende 
wijze invulling geven aan de rechtsstaat 
op zichzelf ook een democratische uitda
ging. 

Voor het CDA is van grote betekenis 
de maatschappelijk en door de burger 
zelf te beleven verantwoordelijkheid; dat 
is in feite preventie. Niet minder belang
rijk is het meerderheden te winnen voor 
de broodnodige nieuwe wettelijke instru
menten, opdat ons land met al zijn kwali
teiten veilig en houdbaar zal zijn. Ook 
hier weet men - ook in eigen CDA-kring -
te weinig van wat er in de praktijk alle
maal in beweging is gezet. De politiek en 
het CDA in het bijzonder zou hier best 
wel zelfbewuster mogen zijn. 

Integratie 
Een veilig Nederland, met houdbare 
vrijheden en voorzieningen, vraagt ook 
om een goed antwoord op de immigratie, 
voor zover deze ook bij een sober en 
strak toelatingsbeleid tact ot lite is. Dat 
debat en de praktijk ontwikkelt zich in de 
goede richting. Praktisch gericht, met 
meer oog voor plichten, opdat het tot 
integratie komt. Met erkenning van recht 
van eigen vereniging en vergadering 
(uiteraard zou je denken), en met positie
ve waardering naarmate die eigen orga
nisatie daadwerkelijk bijdraagt aan inte
gratie in de samenleving, in onderwijs, 
buurt en werk, ... en zo ontworteling, die 
toch bij uitstek de kiem van criminaliteit 
is, voorkomt. Geen discriminatie, en wat 
mij betreft ook geen positieve discrimina
tie. Iedere werkloze heeft immers recht 
op gelijke behandeling. Het CDA heeft 
hier als volkspartij een belangrijke ver
antwoordelijkheid, vooral in de praktijk 
van de alledag; ieder op zijn plek. 

De weerstand tegen, soms afkeer van 
minderheden met name in de oude wij
ken, komt niet alleen voort uit verschillen 
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in cultuur en leefgewoonten, maar heeft 
ook veel te maken met de afstand tussen 
burger en politiek in het algemeen. De 
apathie en het gevoel in de steek gelaten 
te zijn, zijn hier de echte schuldigen. Zij 
die in achterstand verkeren, menen recht 
te hebben op aandacht; en dit temeer 
gegeven de belasting die minderheden 
voor hen in de praktijk betekenen; maar 
zij horen slechts van (politieke) aandacht 
voor minderheden. Dat vergroot natuurlijk 
de gevoelens van frustratie. Daarom blijft 
sociale vernieuwing, stadsvernieuwing, 
wijkwerk en bemiddeling bij het zoeken 
naar werk voor een ieder - zonder voor
keursbehandeling dus - zo belangrijk. 

Vergelijkt men de omstandigheden 
waaronder de agenda van de toekomst 
uitgevoerd moet worden met die van 
enkele jaren geleden, dan is een relatief 
nieuwe handicap de wijze waarop het 
Europa zonder grenzen op politiek en 
bestuur uitwerkt. Enerzijds is er een 
gevoel van onbehagen bij vele burgers. 
Wordt het niet onveiliger, minder be
schut? Anderzijds is er in de politiek veel 
weerstand om regelingen en systemen 
aan te passen aan wat de nieuwe om
standigheden vergen. 

Enigszins krampachtig wordt de be
staande cultuur van weinig toezicht en 
controle geïdealiseerd, hoewel toezicht 
en controle behoren tot de instrumenten 
van onze rechtsstaat; een goed bedoeld 
conservatisme dat echter juist tot ver
vreemding van burgers en dus minder 
rechtsstaat kan leiden. Dit tweesoortig 
onbehagen kan elkaar versterken en tot 
impassen en daarmee toenemende frus
traties leiden. Dat moet doorbroken wor
den; geen taboes maar problemen met 
open vizier analyseren, opdat de rechts
staat zich democratisch èn dynamisch 
ontwikkelt. Alleen zo kan het onbehagen 
overwonnen worden. 

Maar, evenzeer als in het sociaal
economische dreigt ook hier dat van de 
regering gevraagd wordt - in bestuur en 
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wetgeving - antwoorden op problemen te 
geven, terwijl tegelijkertijd bij de beoorde
ling van voorstellen in volksvertegen
woordiging en samenleving snel een 
'neen' klinkt omdat deelbelangen ge
schaad worden, waarna men vervolgens 
doodleuk overheid en politiek weer in 
gebreke stelt, omdat het probleem niet 
opgelost is. Het CDA als volkspartij en 
politieke beweging zal zich met inzet en 
geduld tegen dit cynisme te weer moeten 
stellen. Het ' not in my backyard' -syn
droom (Nimby) speelt als probleem niet 
alleen in de ruimtelijke ordening. In onze 
'ik-cultuur' vraagt publieke gerechtigheid 
eens temeer om een appel. 

Milieubeleid 
De agenda van de toekomst bevat uiter
aard ook het milieubeleid. Ook hier is 
belangrijke vooruitgang geboekt (denk 
aan water en lucht), al is er nog veel te 
doen (denk aan afval en mest). AI wer
kende weg worden ook nieuwe proble
men zichtbaar. Zo valt op dat vervuilende 
sectoren die zich - bijvoorbeeld via con
venanten - verplicht hebben in een ge
programmeerde inspanning tot schonere 
produktie te komen daarvoor fors inves
teren en kosten maken, behoorlijke ge
irriteerd worden als ze vervolgens later 
weer getroffen (dreigen te) worden door 
een heffing, of die nu regulerend wordt 
genoemd of niet. Daarom wordt het ook 
passen en meten met de grondslagver
breding WABM. 

Dat het Nationaal Milieubeleidsplan 
(NMP)(plus) ambitieus was, wisten wij. 
Zo bezien gaat het niet slecht. Toch 
vallen enkele punten op: 

Ondanks alle mooie woorden zijn 
werknemers en werkgevers niet 
bereid gebleken loonruimte te be
stemmen voor het milieu. Dat bete
kent dat het bescheiden beslag wat 
schonere produktie en consumptie 
op de groei legt - zeg 1/4% per jaar -
al snel leidt tot afwenteling en daar-
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mee de werkgelegenheidsdoelstelling 
kan schaden. 
Het gaat internationaal stroef; niet 
alleen met het Maaswater. Ook dat 
remt. 
Wij leven in een zeer dicht bevolkt 
land, dat om veel en tijdige investe
ringen vraagt. Modern milieu- en 
ruimtelijk ordeningsbeleid geeft ruim
te voor tijdige en voldoende publieke 
en private investeringen. Dat is mooi 
gezegd, maar moeilijk gedaan. AI 
komt er een nieuwe Tracéwet, milieu 
en ruimtelijke ordeningsprocedures 
zijn vaak nog steeds kabinettenover
spannend. Ook hier zouden de kana
len wel eens doorgespoten mogen 
worden, opdat ons land leefbaar en 
welvarend blijft. Zestien miljoen Ne
derlanders werk en welvaart geven 
vergt veel flexibiliteit èn daadkracht. 

Intussen is er ook veel goeds in bewe
ging en zijn er opvallende successen. De 
OV-kaart voor studenten blijkt wonderwel 
te werken. Meer in het algemeen zit het 
openbaar vervoer in de lift. AI komen er 
nog steeds veel auto's bij, er schijnt wel 
een selectiever gebruik van te worden 
gemaakt. Het aantal verkeersdoden 
neemt gelukkig (weer) af. 

Volksgezondheid 
Op de agenda voor de toekomst stond 
ook de volksgezondheid. Daar beleven 
wij helaas moeilijker tijden. Met het veld 
in de gezondheidszorg leek in de jaren 
tachtig de basisvoorziening, waarbij de 
befaamde schotten doorbroken zouden 
worden - substitutie dus - het antwoord. 
Evenzeer leek het vraagstuk van onbe
taalbare verzekeringen voor mensen met 
een laag inkomen - bejaarden in het 
bijzonder - die niet in de gelukkige om
standigheid verkeerden ziekenfonds
verzekerde te zijn, het best in het nieuwe 
stelsel opgelost te kunnen worden. Ten 
slotte leefden wij in de veronderstelling 
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dat de burger - ook de ziekenfonds-ver
zekerde - iets te kiezen zou krijgen 
(waarvoor verzekerd? aangepast eigen 
risico, enzovoort). 

De praktijk tot nu toe is echter teleur
stellend. De opwaartse kostendruk per 
segment in de gezondheidszorg leidt tot 
zoveel verkramping, dat 'substitutie' als 
instrument tot kostenbeheersing een 
conferentie-onderwerp dreigt te blijven. 
De solidariteit gaat niet van harte. Niet in 
de laatste plaats omdat de burger niet 
voorbereid was; vergelijk de duistere 
premiestelling voor de Wet Toegang 
Ziektekostenverzekering (WTZ) en de al 
even duistere vaststelling van de parti
culiere premies. En de burger heeft nog 
steeds weinig te kiezen. Zo werd deze 
eerste ronde van pub/ic-private partners
hip in de gezondheidszorg geen succes. 

Er is echter bepaald geen reden tot 
moedeloosheid. Een ongelukkige samen
loop van omstandigheden hoeft geen 
ramp te zijn en kan vertaald worden in 
een uitdaging; een uitdaging die hoe dan 
ook samen met het veld opgepakt moet 
worden. Opdat de gezondheidszorg 
goed, betaalbaar en toegankelijk zal zijn; 
ja zeker, maar ook op een wijze dat de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger 
voluit tot uitdrukking komt. Het gaat im
mers om een houdbaar stelsel. 

Is het al lente? 
Politiek gesproken nog niet echt. Ons 
CDA doet er echter goed aan niet alleen 
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toe te zien en te oordelen, maar zelf aan 
een sterk Nederland gestalte te geven. 
Samen verantwoord voortbouwen, luidde 
het immers. Dat betekent appelleren, 
opdat publieke gerechtigheid gestalte 
krijgt. Werk, veiligheid, milieu en gezond
heid in een samenleving waarin de bur
ger verantwoordelijkheid draagt. Daar 
gaat het ten diepste om. Dat vraagt om 
soberheid - ook bij de overheid; om rent
meesterschap - ook bij overheid. Sociale 
vernieuwing betekent niet een volgende 
stap in de uitbouw van de verzorgings
staat, maar juist activeren van plichten 
naast rechten. Publieke gerechtigheid 
slechts vertalen in lastenverlaging zou de 
bijl aan de wortel van de christen-demo
cratie zijn. Het egoïsme groeit al vanzelf; 
dat hoeft de politiek niet te bevorderen. 

Laten wij onze idealen bewaren èn 
laten wij proberen eerlijke, nuchtere en 
goede bestuurders te zijn. Dat betekent 
niet meedeinen op het lekkere gevoel 
van bestuur en politiek ('zij in Den Haag') 
te kritiseren, maar zelf concreet beleid of 
beleidsalternatieven aangeven. Goed 
luisteren in en naar de samenleving 
maar ook uitleggen, overtuigen en appel
leren. Dat alles is niet gemakkelijk, wel 
nodig. 
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