
Verantwoordelqke samenleving 

Mr. drs. L.C. Brinkman 

Den Haag topzwaar? 
Topwaar 

Het bestuurlijk systeem slaagt er maar 
moei/ijk in de nodige prioriteiten te stellen 
in de vraagstukken die daarop afkomen. 
Het vaak papieren Binnenhof moet niet te
veel pretenties hebben omtrent de maak
baarheid van de samenleving. De centrale 
regie laat wei eens een steekje val/en. 
Spreiding van verantwoordelijkheden !e
vert een doeltreffende en democratischer 
systeem op. Een pleidooi voor een mense
lijker maat van het bestuur. 

Is er een nieuwe wet van de zwaarte
kracht? Valt al wat niet wordt tegengehou
den naar het Binnenhof? Is Den Haag weer 
topzwaar aan het worden? Zijn wij soms al
lemaal niet wat aan het vervetten? Is er 
misschien een verband tussen dit alles? 
Welke bestuurlijke kwaliteitsverbeteringen 
zijn er de komende tijd voor de overheid 
denkbaar op weg naar realisering van 
maatschappelijke toekomstwensen bin
nen nog altijd strakke budgettaire kaders? 
Een vluchtige praktisch verkenning. 

Kern van mijn waarnemingen zal zijn de 
constatering dat de agenda nogal overda
dig is gevuld met vraagstukken van 
consumptie, subsidie, inkomensover
dracht en dergelijke. Bij een blijvende roep 
om meer werk en meer produktieve uitga
ven of om meer aandacht voor een kern
taak als criminaliteitsbestrijding en be-
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roepsonderwijs, zal het bestuurlijk sys 
teem er kennelijk maar moeizaam in sla 
gen de hiervoor - binnen beperkte bud
gettaire marges- noodzakelijke prioriteits
aanpassingen te doen plaatsvinden. Is 
daarmee de vraag naar een overheid op 
kleinere afstand ten opzichte van kiezers 
er niet tevens - naast die van democrati
sche legitimatie - een van doeltreffend
heid van de organisatie? lk kan niet ter
stond het bewijs leveren dat vermindering 
van Haagse pretenties over de maakbaar
heid van ons land en daarmee het alterna
tief van een meer territoriaal en functioneel 
gedecentraliseerd bestuur van onze sa
menleving een doeltreffender en democra
tischer systeem oplevert Wei probeer ik 
hieronder aannemelijk te maken dat we 
deze veronderstelling toch wei in de prak
tijk op zijn bruikbaarheid zouden kunnen 
toetsen. lmmers de centrale regie laat ook 
nogal eens een steekje vallen en gelukkig 
lijken nu verspreid over hetland tal van in
dividuen en organisaties klaar te staan om 
verantwoordelijkheden op zich te nemen, 
vindingrijkheid en variatie daarbij niet 
schuwend. Bij dit alles laat ik miJ tevens lei
den door de gedachte dat niet elke afwen
teling van vragen en verantwoordelijkhe
den op de gemeenschap geaccepteerd 
behoeft te worden, gelet op de eigen ver
antwoordelijkheid van individu en organi
satie. Oat behoeft dunkt mij, althans in 
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eigen kring, geen nader betoog. En een 
laatste inleidende kanttekening is deze dat 
hieronder verschillende keren overheids
gedrag en particulier gedrag dooreen wor
den beschreven, niet vanwege onzorgvul
digheid maar vanwege 1n de praktijk sterk 
verweven relatiepatronen. 

Waar zit de welvaart? 
Nederland is gelukkig een welvarend land, 
maar de Nederlandse staat is arm. Zulk 
soort uitspraken horen we regelmatig (en 
naar het lijkt bijna automatisch) uit de 
mond van ministers en staatssecretaris
sen, wanneer ziJ weer eens moeten verkla
ren dat voor niets slechts de zon opgaat. 
Ook de president van de Nederlandsche 
Bank laat niet na hierop te wijzen. Maar ie
der die anno 1990 wil uitleggen dat de 
e1gen verantwoordelijkheid van burgers 
voor transport, wonen, milieu, studie en 
gezondheidszorg nog wei wat grater zou 
mogen worden, stuit even automatisch op 
een psychologische barriere. Die is zeker 
zo hoog als die van de budgettaire bezwa
ren van degene die zijn lege huishoudpor
temonnee ten bewijze trekt. Voor dat soort 
nuttige zaken hebben we toch al premies 
en belastingen opgebracht? En daarvoor 

hebben we nu toch verder de Staat met 
zijn subsidies en dergelijke? Laat de Staat 
dan ook verder maar betalen I Een knies
oor die erop let hoe de Staat dan aan zijn 
geld moet komen. 

Oit is een van de werkelijkheden van 
vandaag. Er zijn er meer. lnderdaad bren
gen Nederlandse burgers in 1990 naar 
verwachting f 133 miljard aan belastingen 
en f 98 miljard aan premies op. Oat is in to
taal f 21.000,- gemiddeld per twintigJarige 
en ouder. Oat geld wordt aan uiteenlopen
de zaken besteed Lees de rijksbegroting 
er maar op na- voor elck wat wils. Een na
dere analyse van zulke cijfers leert dat 
sinds 1955 de overdrachtsuitgaven aan 
gezinnen (in de ruimste, statistische bete
kenis van het woord) van bijna een kwart 
naar ongeveer de helft van de totale uitga
ven van de collectieve sector in 1990 zijn 
opgelopen. Het gaat hier dus om sociale 
zekerheid, huursubsidies en dergelijke uit
gaven. De overdrachten aan bedrijven zijn 
in diezelfde periode gedaald, evenals de 
investeringen. Oaardoor maken die beide 
laatste economische categorieen van uit
gaven intussen nog maar enkele procen
ten van de collectieve uitgaven uit. 

Graf1ek 1. De wtgaven van de collectieve sector naar econom1sche categoneen 
als percentage van de totale wtgaven van de collecl!eve sector 

Jaar Lonen en Netto Netto Overdr. Overdr Overdr Rente PriJsver- Netto 

SOCiaie mate- inves- gezin- bednJ- buiten- op over- lagende kre-

lasten riele con- tenn- nen ven land he ids- subsi- die-

sumpt1e gen schuld dies ten 

1955 24.8 17.1 8,6 21,4 10,2 1,6 7,0 2.7 7,8 

1960 25,4 12,7 9,6 29,0 4,1 0,8 7.8 3,6 7,2 

1965 26,4 10,9 9,8 34,4 2,4 0,7 5,8 1,8 8,0 

1970 24.7 9,7 9.1 37,9 2,1 1,4 6,6 2,9 5,6 

1975 24,4 8,1 5,9 48,6 2,9 1,9 5,6 2,9 4.7 

1980 22.2 8,5 4,3 45,1 4,0 1,4 6,3 4,2 3,9 

1985 18.6 8,4 3,3 45.7 4,4 1,7 10,4 5,1 2,4 

1990 18,2 8,9 2,9 49,4 2,4 1,9 10,6 5,5 0,2 

Bron MiiJoenennota 1990 

Chnsten Democrat1sche Verkennmgen 6/7/90 
305 



Over grafiek 1 zou heel wat te vertellen 
zijn. 
Uit deze cijferreeksen valt bijvoorbeeld 
moeilijk op te maken dat er wei erg veel 
overheidsgeld gaat naar het bedrijfsleven. 
Oat is nu gelukkig na jaren van herstelbe
leid weer redelijk winstgevend; dit laatste 
onder meer blijkend uit een gestegen op
brengst van de vennootschapsbelasting 
van circa f 10 miljard in 1984 naar vermoe
delijk circa f 18 miljard in 1989. Wij zijn nu 
langzaamaan uit de steunoperaties voor 
bedrijven geraakt en zelfs met recent ne
gatieve berichten over onder meer Philips 
en OAF moeten we onze koers blijven zet
ten op het op eigen kracht varen van be
drijven. Oat Ievert extra werkgelegenheid 
op en daar ging het ons de afgelopen pijn
lijke jaren oml Nu nog steeds trouwens. 
Ten bewijze nog maar eens de cijfers: in 
de periode 1983/1988 groeide de werkge
legenheid in de marktsector gemiddeld 
jaarlijks met 41 000 arbeidsjaren. In de 
daaraan voorafgaande lien jaar daalde de 
werkgelegenheid gemiddeld jaarlijks met 
41.000 arbeidsjaren. 

Uit het Economische Beeld voor 1991 
van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt 
dat het volume van de particuliere con
sumptie in de periode 1970-1990 is geste
gen met 64%. De omvang van de investe
ringen in vaste activa steeg in diezelfde 
periode slechts met 25%. In de gehele EG 
groeide in diezelfde periode het volume 
van de investeringen met 47%, terwijl de 
particuliere consumptie daar met 72% toe
nam. 

We besteedden in 1986 gemiddeld al 
een kwart van onze consumptieve uitga
ven aan educatie, recreatie, transport en 
communicatie, een zevende aan medisch
hygienische verzorging, nog geen vijfde 
deel aan voedsel, een derde deel aan 
onze woning en zo'n zeven procent aan 
kleding en schoeisel. Sinds 1970 zijn de 
meest opvallende verschuivingen de da
ling van uitgaven voor voedsel, de stijging 
van de huisvestingsuitgaven en uitgaven 
voor medisch-hygienische verzorging, als-
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mede uitgaven voor educatie, recreatie, 
transport en communicatie. De grafieken 
2, 3 en 4 spreken verder voor zich. 

Op de pof 
Of nog eens een andere kijk op de werke
lijkheid het relatieve aandeel van de be
grating van Verkeer en Waterstaat op het 
totaal van de rijksbegroting is sinds 1978 
gedaald van bijna 8% naar 5% in 1990. En 
voor Justitie is er in dezelfde periode een 
daling van bijna 4,5% naar 3%. Uitgaven 
voor lager en middelbaar vak- en beroeps
onderwijs als percentage van de totale 
rijksuitgaven daalden van 5,5% in 1978 
naar 4,5% in 1990. 

De WAO-uitgaven stegen van 1978-
1988 met zo'n 6,5 miljard (van f 11 ,9 mil
jard naar f 18,4 miljard). De subjectsubsi
dies in het volkshuisvestingsbeleid namen 
van 1975 tot en met 1987 met zo'n f 1 ,4 mil
jard toe en de objectsubsidies in diezelfde 
sector met bijna f 5 miljard, terwijl de rente
aftrek voor de belasting in die periode toe
nam van f 3,3 miljard tot circa f 13 miljard. 
De verhouding werkenden/uitkeringsge
rechtigden is nu 1 ,3. In 1970 was dat nog 
twee keer zo hoog (2,6). 

Oat we vele uitgaven op de pof doen, 
moge bekend worden verondersteld. Het 
consumptief krediet is tussen 1975 en 
1988 ongeveer 2,5 keer zo groot gewor
den (in 1988 totaal f 13,3 miljard) zodat in 
1988 deze schuld per hoofd van de bevol
king (jong en oud dus) bijna f 900,- be
droeg. De collectieve staatsschuld verzes
voudigde tussen 1975 en 1988 (van f 46,7 
miljard naar f 27 4,4 miljard). Als aandeel 
van het Nationaal lnkomen verdrievoudig
de deze schuld in die jaren Per hoofd van 
de bevolking liep de schuld op van f 3411 
naar f 18545 (en is zij sindsdien verder ge
stegenl). Uiteraard stegen met dit alles 
ook de rentelasten aanzienlijk. Per hoofd 
van de bevolking liep dat in genoemde pe
riode al op van f 209 naar f 1487 en als 
aandeel van het Nationaal lnkomen van 
1 ,4 naar 5,5%. 
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Grafiek 2. Ontwikkeling in Nederland en de EG van de particuliere consumptie (C) en de 
mvesteringen in vaste acttva (!)in de periode 1970 t/m 1990 (volumina, 1970=100) 

Nederland 

C (particuliere 
consumptie) 

I (investenngen 
1n vaste activa) 

EG 

c 

1981 91 
198288 
1983 90 
1984 95 

1981 109 
1982 107 
1983 107 
1984 108 

1970 

100 

100 

100 

100 

1975 1980 1985 

119 141 141" 

95 102* 101 

118 136 145 

103 115** 111 5 

1990 

164 

1255 

172 

147 

Grafiek 3. De ontwikkeling van de consumptie (in verschillende tijdfasen) ten opzichte van die 
van de investeringen in vaste acttva (A in Nederland, B. in de EG, C Nederland ten opzichte van 

deEG) 

A. 90/70 = 1,31 
75/70 = 1,25 
80/70 = 1,38 
85/70 = 1,40 

B. 90/70 = 1 '17 
75/70 = 1,15 
80/70 = 1,18 
85/70 = 1,30 

C. 90/70 = 1,12 
85/70 = 1,08 
80/70 = 1 '17 
75/70 = 1,09 

Bron Economrsch Beeld 1991 
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Grafiek 4: Vo/ume-mutaties van de consumptieve bestedingen door gezinshuishoudingen 

1989 t.o.v. 1988 1990 t.o.v. 
1989 

1e kwar- 2e kwar- 3e kwar- 4e kwar- 1e kwar-
taal taal 

% 

Voedings- en genot-
middelen 2,6 3,3 

Duurzame consumptie-
goederen 4,6 4,7 

Overige goederen en 
diensten 2,5 3,9 

Bmnenlandse con-
sumptie totaal 3,1 4,0 

Afwegingen of automatismen? 
lk schets deze gemiddelden nu wat grof
mazig, beseffend dat daarop altijd het een 
en ander is af te dingen. De hoofdlijnen Iii
ken evenwel moeilijk te ontkennen: de con
sumptie stijgt, diverse voor de toekomst 
van de gemeenschap en de economie 
noodzakelijke investeringen blijven achter, 
het aantal inactieven (werklozen, arbeids
ongeschikten, zieken) neemt toe, de 
schulden blijven fors ondanks een aan
trekkende economische groei en de ver
mogensgroei voor zover er vermogen is zit 
niet aan staatszijde. En ook hier weer naar 
het lijkt een automatische trend. En zeer 
pijnlijk bij dit alles is dan nog dat extra 
ruimte als gevolg van economische groei 
evenzeer in de houdgreep van dit soort 
automatismen lijkt te liggen. 

Maar, zal men zeggen, de overheid is in
tussen toch druk in de weer met van alles 
en nog wat om de boel zo soepel mogelijk 
draaiende te houden? En dat geld komt 
toch zonder belastingoproer elk jaar bin
nen (zolang de Belastingdienst althans het 
hoognodig verder te vereenvoudigen sys
teem kan bijhouden)? Zeker - en dat is 
maar goed ook in onze gecompliceerde 
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taal taal taal 

3,3 1,9 2,0 

4,5 6,2 7,0 

3,9 3,3 2,8 

3,9 3,7 3,7 

samenleving, waar we niet meer zonder 
enigerlei overheidsinspanning kunnen. Nu 
maar even afgezien van de lastige vragen 
over belasting- en premiedruk waarop 
Europa ons waarschijnlijk nog wei enkele 
(lagere) antwoorden zal dicteren, beperk 
ik mij hier tot het volgende. Zijn die inspan
ningen allemaal even doeltreffend, recht
vaardig en van de juiste prioriteit gelet op 
maatschappelijke wen sen voor de wat lan
gere termiJn? lk neem slechts een voor
beeld om dat afwegingsvraagstuk te con
cretiseren de woningbouw. Of men de ge
raamde honderdduizenden (I) woningen 
extra nu in de Markerwaard, in zee voor 
Scheveningen of op het boeren- en tuin
dersland wil bouwen, vast staat dat het om 
daarmee gepaard gaande grote investe
ringen (inclusief infrastructuur etc.) zal 
gaan. En die zullen dan toch uit de over
heidskas, de particuliere, of uit beider por
temonnees moeten komen. Het kan toch 
moeilijk anders dan dat dit tot nadere prio
riteitenafweging moet leiden? Voor de op
knap van ons milieu en voor andere lange
termijnvoorbeelden gaat dunkt mij dezelf
de redenering op. 

Bij de analyse van deze omstandighe-
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den verschillen - los van het voorbeeld -
de kritieken nogal. Nu eens wordt de WIR 
ten tonele gevoerd als bewiJS van verkeerd 
gedrag Dan weer de studiefinanciering 
die eeuwige studenten het Ieven te ge
makkelijk zou maken De een roept dat het 
ziekteverzuim de pan uitriJSl. Een ander 
dat ons land teveel uitgeprocedeerde en 
uit te wiJzen vreemdelingen zou gedogen. 
Rente-aftrek zou koopgedrag in een ver
keerde richting driJven Of fiscale con
structies, huursubsidies en bijstand die 
fors groeien, het ontbreken van een kapi
taaldienst, enzovoorts En nog altijd kriJQen 
we niet genoeg van onze Staat, lljkl het wei 
als je andere kranteberichten opslaat 
waarin de verlangens hoog opgestapeld 
worden. Looneisen, subsidieclaims, noem 
maar op. IMF en OESO zullen er in hun vol
gende Jaarverslag over de Nederlandse fi
nancien nog meer van blozen I 

Hoe dit soort gegevens wat te objective
ren'? Eerder maakte het Sociaal en Cultu
reel Planbureau indruk met zijn stellingen 
over 'profijt van de overheid'. Die kwamen 
erop neer dat veelal onbedoeld niet aileen 
maar laagstbetaalden genieten van allerlei 
inkomensoverdrachten van staatswege. 
Datzelfde SCP heeft nu op een andere ma
nier voorgerekend hoe de financiele rela
tieve achterstand in Nederland echt in el
kaar steekt. In 'Gecumuleerd Beleid' be
rich! het SCP dat de vele plagen van Egyp
te (die oud-minister De Koning al eens 
relativeerde) vooral eenoudergezinnen, 
65-plussers met een laag inkomen en een 
partner en alleenstaanden beneden de 65 
jaar met een laag inkomen treffen. Met zul
ke gegevens in de hand lijkt er wei reden 
voor de vraag of een meer gelndividuali
seerde dan wei meer slechts op bepaalde 
groepen (niet aileen enkele AOW-ers voor 
goed begrip) gerichte kiJk op het armoe
devraagstuk in deze consumptiemaat
schappij geen beter antwoord zou ziJn dan 
het alsmaar biiJVen treffen van generieke 
koopkrachtreparerende c.q -bevorderen
de maatregelen. Die laatsten hebben vaak 
l1nksom of rechtsom onbedoelde nevenef-
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fecten en slaan niet per definitie neer waar 
ze het hardst nodig zijn. Hoe weeg je dit 
soort resultaten af tegen andere wensen, 
behoeften en noden'? Alom erkende nutti
ge projecten, zoals investeringen, kosten 
ook meer dan een enkele griJpstuiver. Ze
ker als intussen de collectieve lasten (zo
als de benzineaccijns) moeteri worden 
verhoogd- ook al is het maar tijdelijkl- om 
bijvoorbeeld de voor onze welvaart nood
zakelijke transportfaciliteiten voor de toe
komst zeker te stellen, is er reden voor 
deze vraag naar de JUiste prioriteitstelling 
in de rijksbegroting. 

Oosteuropese ontspanning 
Die vraag lag er trouwens al sinds de ver
groting van de budgettaire speelruimte 
door Oosteuropese ontspanning met on
geveer een (geclausuleerde) half miljard in 
de Defensiebegroting Die ruimte zonder 
meer vergeven aan inkomensoverdrach
ten c.q. consumptieve uitgaven zou - ik 
herhaal nog maar eens de vurige CDA
wens - voorbijgaan aan de voortdurende 
wens om meer mensen aan het werk te 
helpen of - om eens iets anders te 
noemen - meer geld uit te geven aan de 
bestrijding van criminaliteitsschade, door 
minister Hirsch Ballin onlangs in Tilburg 
geschat op jaarlijks f 7 miljard. En dan 
zwijg ik nog over aile drugsellende. Ge
makshalve ga ik niet in op de zeer belang
rijke vraag welke ruimte er nu precies moet 
zijn in de begroting 1991 voor koppelingen 
of voor bijzondere bijstand enz., noch op 
de uiteindeliJk te kiezen techniek Oat zou 
de gesignaleerde prioriteitsstelling op 
voorhand te veel versmallen tot een voor of 
tegen de koppeling. Daarover is het kabi
net nu terecht in de slag met de sociale 
partners. 

En intussen realiseer ik mij zeer wei dat 
elke nieuwe variant ook wei weer zijn eigen 
bezwaren zal hebben. Maar tegen blinde 
automatismen lijken ook bezwaren aan te 
voeren, zoals deze tekst probeert aan te 
geven. We kunnen altijd nog wei terugval
len op een stelling dat de begrotingsruimte 
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niet meer dan X% toelaat; Iaten we even
wei de achterliggende vragen niet ontlo
pen. 

Nog eens: automatismen 
Hoe zou het toch komen dat we met elkaar 
maar moeilijk uit prestigieuze patstellingen 
komen aan het Binnenhof rondom bijvoor
beeld iets als de zogenaamde koppelin
gen. Terwijl waarneembaar is dat produk
tivitettsverschillen in de markt terecht hoe 
dan ook gedifferentieerd worden beloond, 
welke algemene index we ook mogen kie-

Sociale partners bezien 
weer nader hoe zijzelf 
meer ruimte voor scholing 
en werk kunnen vinden. 

zen. Zulk verschil in produktiviteit kan men 
toch niet zonder discussie voorbijgaan, 
evenmin als men voorbiJ kan gaan aan de 
vraag of aile lonen even relevant ziJn voor 
enigerlei koppelingsmethodiek? Ook 1s 
waarneembaar dat de zogenaamde endo
gene en exogene nominale aanpassingen 
in de rtJksbegroting ettelijke honderden 
miiJoenen kosten (de zogenaamde weg
lekeffecten, automatische begrotingsbiJ
stellingen omdat via allerlei indices van al
les met elkaar samenhangt) En er lijkt 
geen volledig vrije beleidsafweging plaats 
te vinden of niet althans een deel van die 
grote bedragen ook anderszins nuttig zou 
kunnen worden besteed. Het is te gemak
kelijk om die vraag te beantwoorden met 
de stelling dat het regeerakkoord Lubbers 
Ill hierover uitsluitsel geeft, want daarin is 
een houdbare koppeling onder meer ge-
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clausuleerd met een verantwoorde volu
me-ontwikkeling in de gehele collectieve 
sector. Sindsdien gaan er geruchten dat 
volautomatische koppelingen meer zou
den moeten kosten dan het regeerakkoord 
raamde, terwiJI de vooruitzichten op het 
punt van arbeidsongeschiktheid en ziekte
verzuim misschien helaas niet zo rooskleu
rtg zijn als in het regeerakkoord werd ver
ondersteld. Overigens zijn er intussen ge
lukkig tekenen dat ook in kringen van de 
sociale partners weer nader wordt bezien 
hoe in het arbeidsvoorwaardenoverleg 
meer ruimte voor werk en scholtng kan 
worden gevonden En recent nog heeft de 
directeur van het Centraal Plan Bureau in 
een professorale rede te Amsterdam de 
stormbal gehesen over dit punt. Mij gaat 
het bij dit thema naast de betaalbaarheid 
hier vooral om de vraag of het geld wei vol
doende op de juiste plaats terecht komt 
bij degenen die echt op achterstand Ieven 
en bij 1nvesteringen die beklijven. 

Een JUrist of politicoloog mag niet vloe
ken in de kerk van macro-economen. maar 
toch zou het geen kwaad kunnen het be
grip nominale aanpassingen aan loon- en 
priJsontwikkelingen eens nader onder de 
Ioupe te Iaten nemen door de CEC of een 
ander hoog college. NatuurliJk wordt alles 
duurder, lonen en prijzen zeker. En 1k heb 
het dan intussen dus al niet aileen meer 
over de zogenaamde loonkoppelingen, 
maar ook over subsidies en dergelijke. 
Moeten stijgingen op grond van enig bui
tengebeuren wei allemaal automatisch 
doorberekend bltJven als collectieve last of 
mag men ook wat meer eigen vindingriJk
heid verlangen van gesubsidteerden en 
anderszins van de overheid afhankelijken 
om de prioriteiten binnen beperkte bud
getiaire grenzen beter af te wegen? Moe
ten substdieregels biJna per definitie re
gels met een open einde qua volume bltj
ven of kan er bij nader inzien toch een mo
ment worden gevonden waarop voor 
nieuwe gevallen de poor! word! gesloten? 
Zo bezien is de aangekondigde en op het 
eerste gezicht wat bleke beperking van de 

Chnsten Democratische Verkenn1ngen 6/7/90 



Verantwoordelijke samenlev1ng 

priJscompensaties met meer dan 1 miljard 
gulden voor de departementen nog niet 
eens zo'n gek signaal. In eerste aanleg 
verhult ziJ weliswaar de posterioriteiten
keuze, maar zij dwingt wei tot nadenken 
over te kostbare automatismen in ons be
stel. 

Een geheel ander automatisme zou wei 
eens kunnen binnensluipen in ons belas
ting- en premieheffingsysteem, waar op ti
tel van gelijkberechtiging en individualise
ring ongetwijfeld nuttige elementen wer
den en worden overgenomen van maat
schappelijke trends. Oat alles neemt 
intussen niet weg dat (bijvoorbeeld door 
de Commissie-Stevens) nog wei zou kun
nen worden nagegaan of elementaire be
ginselen van rechtvaardigheid in de ver
gelijking tussen meerverdieners en alleen
verdieners ook in het actuele heffingensys
teem nog voldoende tot hun recht komen. 
Oat is niet een kwestie van een nieuwe 
richtingenstriJd tussen draagkracht en in
dividualisering, maar wei een vraag naar 
de maatschappelijke praktijk achter on
derscheiden huisdeuren, voorzover ons 
fiscale en premiestelsel daarin onbedoeld 
sturend te werk gaat. Als men eenmaal in 
vrijheid zich een eigen levenspatroon en 
samenlevingsmodel heeft aangemeten, 
mag daarna mijns inzier1s nog wei worden 
bepaald hoe groot de draagkracht van dat 
model is voor belasting- en premieheffing. 

Quasi-onbespreekbare automatismen 
vormen een onderdeel van de tameliJk 
breed geformuleerde kritiek op het functio
neren van het Haagse circuit. Veelal zijn ze 
het symbool van de gesignaleerde star
heid en logheid. Ook uit een andere we
reid, die van de bestuurskundigen en 
staatsrechtgeleerden, klinken nog altiJd 
droeve geluiden over stroperigheid in de 
Haagse besluitvorming (recent weer bij 
het Nationaal Milieu Plan Plus in barens
wee, de nadere ideeen over de ziektekos
tenverzekering en nieuwe transportplan
nen), over toenemende invloed van rech
ters op het steeds meer normenloze (maar 
procedurevoller) wetgevingscomplex, 
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over overdreven sectoralisme, over ge
brekkige sturing van de macrowerkelijk
heid van de schrijftafel terwijl de microwe
reld van de Prinsessekade 58 in Haarlem 
haar eigen wetten kent, over door regering 
en parlement met open ogen mogelijk ge
maakte maar daarom niet minder onbe
heerste open einden in tal van miljoenen
budgetten terwijl afgemeten projectgul
dens debat voor debat geteld en gewogen 
worden. Moet er echt een jarenlang weten
schappelijk experiment volgen voordat de 
conducteur terug op de tram met burger
wijsheid het zwartrijden terugdringt? 

Het is rijp en groen dat ik hier van links 
en rechts aan kritiek bijeenharkte. Zo ver
gaat het de fractievoorzitter die een 
maand of zes de kritiek op het Binnenhofse 
gebeuren voor zich de revue laat passe
ren. Is er wei een rode draad door die kri
tiek? lk schat van wei. Er is van nature altijd 
spanning geweest tussen regenten en 
volk, tussen burgers en bureaucratie. Hon
derd jaar geleden viel in de Handelingen 
Tweede Kamer van de linkerzijde over een 
minister van Financien uit de kring van 
onze voorvaderen te lezen: 'De minister 
verklaarde dat de financieele toestand nog 
zoo slecht niet is. Grooter onhandigheid 
heeft hij nooit begaan; en die onhandig
heid zal zeker door de linkerzijde te zijner 
tijd geexploiteerd worden; maar erger dan 
dit is dat grooter onwaarheid inderdaad 
niet is gedebiteerd. Of is onze schulden
last in de laatste jaren niet gestegen ( .. )? 
Wijst dat soms op meerdere welvaart?' 

Het is een citaat zonder persoonlijke bij
bedoeling, zeker niet nu minister Kok in 
binnen- en buitenland gelukkig verkondigt 
dat ons financieringstekort volgens plan 
omlaag moet. lk neem aan dat hij de col
lectieve lastendruknorm uit het regeerak
koord evenzo op reis zal uitventen. Het ci
taat beoogt slechts aan te geven ons aller 
voortdurende zorg met en om de penning
meester, gegeven de vele wensen. 

Afstandelijke overheid 
Aileen geleidelijk valt er het een en ander 
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Er is van nature a/t;;d spanmng geweest tussen regenten en volk, tussen burgers en bureaucratle. 
(foto Hans Hordijk) 

te hervormen. Kafka zei in dit verband 'le
dere revolutie vervluchtigt en laat enkel het 
slijm van een nieuwe bureaucratie na'. Oat 
is miJ te somber. Kritiek op de bureaucratie 
is er nu weer. lk zeg niet dat we die kritiek 
kunnen negeren, omdat zij tijdloos is. En 
uiteraard schept elke bureaucratie zijn 
eigen werk nog steeds. Is het nu geen eco
nomie meer dan is het wei ecologie wat op 
elk departement de klok slaat, nietwaar? lk 
zeg wei na deze noodzakelijke relativerin
gen dat wij ons mijns inziens zorgen moe
ten maken over de gees\ van verzadiging 
die achter de actuele kritiek op de onder
ling verweven Haagse politiek en bureau
cratie schuil lijkt te gaan. Ongeacht de 
kleur van het coalitiekabinet vallen kreten 
als: 'Ach, ze doen maar , morgen zien 
we wei weer, ... het is toch een pot nat of 
je nu Ruding of Kok hoort ... ',plus andere 
gemeenplaatsen De jeugd heeft blijkens 
recent onderzoek het goede met zichzelf 
voor: een hoog verwacht inkomen en een 
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aangenaam Ieven, met overigens wei wat 
zorgen over het milieu. Verzadiging? Ge
brek aan interesse? Lage opkomst bij ge
meenteraadsverkiezingen. Het aantal I e
den van vele politieke partijen loopt terug 
(one issue lijkt al heel wat om je over druk 
te maken). Gevoeiens van eigenrichting in 
de verschillende betekenissen van het 
woord lijken een gevaarlijke ontwikkeling 
in zich te bergen, die op de golven van in
dividualisering en van ruimhartige opvat
tingen over miJn en dijn in economisch en 
sociaal opzicht, de Staat eerder tegenover 
dan naast het individu kan gaan plaatsen. 
De geloofwaardigheid van sommig over
heidsoptreden kan dan teveel in het ge
ding raken als men steeds maar weer 
hoort praten over het verschil tussen 
woord en daad. Een overheid die kwaliteit 
met effect wil brengen, zal dus om te be
ginnen via overtuigingskracht de vergrote 
afstand moeten zien te overbruggen die er 
kenneliJk vandaag de dag tussen burgers 
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en bestuurders weer bestaat. Een struc
tuurschema voor verkeer en vervoer aileen 
brengt bijvoorbeeld nog weinigen van de 
auto in de \rein, net zo min als een knoop
punt op de planologische kaart de kaar
tenbak van het Arbeidsbureau automa
tisch kleiner maakt of een NMP, zelfs al is 
het voorzien van een Plus, het milieu van
zelf schoon maakt. 

Aannemend dat deze afstand en deze 
afstandelijkheid een kwaal van deze tijd is 
waarmee we niet kunnen blijven doorlo
pen, gaat het er om dan vervolgens niet ai
leen de staatsinstellingen, bestuursproce
dures en het gehele incrowd-gebeuren 
van het Binnenhof op moderner lees\ te 
schoeien en dan maar te hopen dat zo'n 
nieuwe ronde wei nieuwe winnaars zal op
leveren. Ook andere poppetjes in andere 
procedures en andere systemen kunnen 
immers overredingskracht missen als hun 
nieren door de bevolking worden ge
proefd. Bovendien - Iaten we eerlijk zijn -
de macht is heden zo gespreid dat we ook 
geen valse verwachtingen moeten gaan 
wekken dat een nieuw- c.q. op andere wij
ze gekozen persoon het wei allemaal 
eventjes beter zal regelen. Toch zijn er wei 
geluiden in andere politieke kring die nog
al wat heil blijken te verwachten van bij
voorbeeld een direct gekozen formateur of 
minister-president of van een direct geko
zen burgemeester. lk relativeer de beteke
nis van zulke bestuurlijke vernieuwing; het 
1s te simpel daarvan aile heil te verwach
ten. Wei moeten wij dichterbij de kiezers 
onze democratie organiseren. Van het 
CDA mogen het gemeente- en provincie
bestuur meer bevoegdheden krijgen ten 
aanzien van bijvoorbeeld volkshuisves
ting, stadsvernieuwing, sociale zorg, 
openluchtrecreatie, milieu en zo meer. Het 
schoolbestuur moet ten aanzien van het 
onderwijs meer te zeggen krijgen dan Zoe
termeer. Sociale partners moeten hun ei
gen verantwoordelijkheden houden en hier 
en daar zelfs meer nemen, bijvoorbeeld 
om ziekteverzuim en aanspraken op de 
WAO terug te dringen. PartiJen in de ge-
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zondheidszorg zouden heel wei een ver
nieuwde AWBZ kunnen gaan beheren op 
afstand van de overheid; kostenbeheer
sing en premiestelling zouden ook wat 
meer tot hun lust en last moeten worden 
gerekend in overleg met hun polishouders. 

En zelfs als wij de Haagse elite voortaan, 
zoals in Duitsland, gemengd deels van on
derop (door de regio) en deels van boven
af (via een nationale lijst) zouden Iaten kie
zen, dan nog blijft het te zamen met aile 
territoriale en functionele decentralisatie 
om de knikkers gaan welke projecten wil 
de overheid nu wei of niet realiseren, wie 
kan er nu wei of niet op eigen benen staan 
en wie loopt de kantjes er vanaf? Moet dat 
nu allemaal van onze centen? Kan dit niet 
even wachten en kan dat niet wat sneller? 
In Coevorden doen ze het toch ook anders 
en beter dan in Middelburg? Een gelndivi
dualiseerde samenleving heeft recht op 
zo'n meer individuele benadering op lager 
bestuurlijk niveau, waarbij de nationale 
collectieve sector niet een grote anonieme 
hoop bliJft die men vol verlangen kan blij
ven koesteren. 

Hetland in 
De genoemde soort alledaagse vragen is 
inhoudelijk van aard en vraagt vaak zelfs 
een zekere normatieve keuze. Zulke keu
zevragen kan een minister of Kamer vaak 
moeilijk exact of eenduidig beantwoorden 
en ook Haagse ambtenaren niet. Abstrac
te discussies over normering en gelijkbe
rechtiging doen vaak afbreuk aan mense
lijke en plaatselijke variatie en actiebereid
heid. Laten we in Den Haag oppassen 
voor summa ius summa iniuria. 

Gelukkig is er nu via bijvoorbeeld het 
jeugdwerkgarantieplan en de tripartisering 
van de arbeidsvoorziening een weg inge
zet die verder en sneller zou kunnen wor
den afgelegd. Diverse voorstellen inzake 
sociale vernieuwing gaan terecht deze 
zelfde weg Het CDA moet deze weg ver
der verkennen. 

De manier waarop de praktijk van zoge
naamde budgetsystemen zich ontwikkelt 
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is iets waarover wij ons nog eens zouden 
kunnen beraden als het er om gaat meer 
verantwoordelijkheden echt te leggen in 
handen van direct betrokkenen. Hoe meer 
er aan prijsbepalende elementen c.q. aan 
bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen 
een en hetzelfde budget kan worden on
dergebracht, hoe groter de afwegingsmo
gelijkheden voor instellingsbesturen en 
dergelijke worden. Elke mogelijkheid van 
declaratie of claim daarbuitenom richting 
Den Haag beperkt onnodig de eigen 
creativiteit van zo'n bestuur. Bovendien 
vergroot dit het toch al niet altijd samen
hangende en tijdrovende netwerk aan be
stuurlijke en ambtelijke contacten plus bij
behorende financiele relaties tussen Den 
Haag en het land. Het verhaal dat school
besturen, fondsbesturen, ziekenhuisbe
sturen, woningcorporaties etc. hier qua 
bestuurscultuur onvoldoende aan toe zijn 
zou nog eens op zijn paternalistische 
waarde voor koepels, raden en bureaucra
tie kunnen worden getoetst. Blijft dan in 
ieder geval over het wei gehoorde argu
ment dat er zonder geld weinig valt te be
sturen. Oat berust op een miskenning van 
de feiten, want hoe vele de wensen ook 
mogen zijn, men kan uit de rijksbegroting 
toch moeilijk lezen dat er geen miljarden 
naar allerlei nuttige instellingen zouden 
gaan Daarbij komt dat de afweging tus
sen inkomen, materiele investeringen en 
werk( druk) nu vaak slechts indirect tot 
stand komt omdat besturen, vakbonden, 
actiegroepen en andere voor elk der on
derwerpen wei een aparte overlegronde 
hebben. Niet zelden via de omweg van het 
Binnenhof e.o. Wanneer de diverse bijbe
horende budgetten voor inkomen, werk, 
materiaal en gebouwen meer gebundeld 
zouden worden, zou de bestuurlijke afwe
ging beter vanuit een regie en daarmee 
een interne en externe verantwoordelijk
heid kunnen geschieden. Er is nu ook nog 
te vaak sprake van zwartepieten. 

Er liggen ook al ideeen over de school 
op weg naar 2000 die in onze kring nog 
geen gemeengoed zijn, maar die het over-
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denken waard zijn, zeker als we ten be
hoeve van de inhoud van het reguliere on
derwijs grotere waarde zouden willen 
toekennen aan vermijding van wachtgel
den en van Zoetermeerse zorg voor de 

Afwentelingstrends richting 
gemeenschap mogen niet 
Ianger lonend blijven. 

potloden en de verwarmingshoogten van 
vandaag volgens de Lando-criteria. We 
zouden ter wille van vermindering van 
werkdruk voor verplegenden een experi
ment kunnen doen door gedeeltelijke bui
tenwerkingstelling van de Wet Arbeids
voorwaarden gepremieerde en gesubsi
dieerde sectoren met het overhevelen van 
het desbetreffende budget voor brutolo
nen naar de rest van het ziekenhuisbudget 
waarin al arbeidsplaatsen, wachtlijsten, 
verrichtingen en overige intramurale ge
zondheidszorg moeten worden afgewo
gen. Als een ziekenhuisbestuur dan bin
nen dat ene totaalbudget ook nog echte 
vrijheid krijgt om goedkopere poliklinische 
zorg af te wegen tegen duurdere 24-uurs
zorg, ontwikkelt zich wellicht een wat an
dere benadering dan het huidige voortdu
rende gekissebis over ontbrekende com
petenties en/of gelden met de premiedruk 
als te gemakkelijke uitlaatklep. 

Allergisch 
Een ander voorbeeld stipte ik al aan: dear
beidsongeschiktheid en het ziekteverzuim. 
Nederland lijkt wat allergisch geworden 
voor stelselherzieningen in de sociale ze-
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kerheid De vorige lijkt voor wat betreft de 
uitwerking op het volume (het aantal ge
rechtlgden) nog weinig succesvol. Het is 
ook de vraag of het allemaal weer juridisch 
gesproken zo grootscheeps moe!. Als nu 
om te beg1nnen eens d1t jaar na de kenne
lijk nodige wetswiJziging enkele prikkelen
de bonus-malus tarieven in Ziektewet er1 
WAO per bedriJf daadwerkelijk zouden 
worden vastgesteld, zou er wellicht al heel 
wat aan nuttige zelfreinigende werking 
kunnen ontstaan binnen het huidige sys
teem. Materieel lljkt daarover nu overeen
stemmlng met de sociale partners bereikt. 
Maar dat moet nu wei formeel geconcreti
seerd worden, opdat de politiek niet achter 
blijlt biJ het maatschappelijke tempo dan 
wei, als dat tempo te langzaam zou zijn, dit 
concretiseert en versnelt. We ziJn er dan 
nog niet. maar dan gebeurt er in ieder ge
val 1ets meetbaars bij degene die meer 
respectievelijk minder dan het gemiddelde 
afstoot naar of afneemt van de te grote 
groep arbeidsongeschikten en wegens 
ziekte verzuimenden. De CDA-fract1e zal 
ongetwijleld te bestemder plaatse nadere 
suggest1es doen. maar ook hier gaat het 
me weer om de concrete voorbeeldwer
king op het microniveau van in d1t geval 
het bedriJf. Wei moeten we tegeiiJk hier an
dere punten in de veri zetten In de sfeer 
van prevent1e zouden we moeten denken 
aan een beter systeem van ziekmelding en 
verzuimreg1stratie (inclusief verzuim korter 
dan zes weken) en controle daarop alsme
de een kr1t1scher keur1ngsbele1d Er IS lm
mers ondanks algemene verbetenng van 
arbeidsomstand1gheden een vertlenvoudi
ging van het WAO-bestand s1nds de in
voering 1n 1966 (toen een kleine 100.000, 
nu biJna 1 rniiJoen). Oat onderstreept de 
onontkoombaarheid van financiele maat
regelen 1n de sfeer van de premieheffing. 
Oat zien werkgevers en werknemers als 
een van de belangriJkste maatregelen en 
Den Haag moet daarover dan ook in het 
overleg over verdere uitwerking met hen 
als gezegd n1et talmen. Afwentelings-
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trends richting gemeenschap mogen niet 
Ianger lonend blijven. 

De positie van werknemers moeten we 
mee in de beschouwing durven nemen. 
Misschien valt er iets voor te zeggen om 
uitkeringen boven het wetteliJk minimumni
veau tot onderwerp van (en betaling via) 
het arbeidsvoorwaardenoverleg te maken, 
nu kennelijk beperk1ng van het zogenaam
de risque sociale in de WAO nog een te 
teer punt van bespreking is. Een grotere 
mogelijkheid om zogenaamde eigen risi
codrager in Ziektewet en/of WAO te wor
den zouden we evenzeer kunnen overwe
gen. Over quoteringen blijven de menin
gen uiteenlopen. Het is ook de vraag of die 
techniek voldoende effectief IS. Zeker als 
ziJ als het ware ook nog afgekocht kan wor
den door een boete op niet voldoen aan de 
quote te betalen of door herdefinities op de 
werkvloer van de doelgroepen. Materieel 
gaat het ons allen u1teraard om de vraag 
hoe wij voldoende werklozen en (gedeelte
liJk) arbeidsongeschikten Iaten (her)intre
den c.q. voorkomen dat zij uittreden uit het 
arbeidsproces. Ter wille van de controleer
baarheld van de zaak zou tenminste con
creel op tafel moeten komen, bijvoorbeeld 
via het reguliere nieuwe GBA-procede 
welke meetbare aantallen gehandicapten 
en anderen bij wege van resultaatsver
plichting door reg1onale/plaatselijke bedrij
ven in dienst zullen worden genomen, 
waarbij een nader onderscheid tussen di
verse groepen we1nig zinvol en eerder ver
der discriminatoir IIJkl. Daarnaast zou dan 
kunnen worden nagegaan hoe de overige 
zoJuist genoemde financ1ele, medische en 
bestuurlijke instrumenten in een controle
periode van zeg twee jaar uitwerken. We 
voorkomen dan met elkaar een nogal pres
tigieuze en ideologische discussie over de 
voor- en nadelen van quotering terwijl het 
allen uiteindeliJk toch gaat om de daad
werkelijke (her)indiensttreding van een 
meetbaar aantal personen. Het woord 
quotum kunnen we dan maar beter in ons 
spraakgebruik reserveren voor goederen 
en vissen. 
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Zelfde soort verhaal gaat op voor de Al
gemene Bijstand Wet. Daarvoor liggen in 
het regeerakkoord plannen om de ge
meentebesturen een grotere verantwoor
delijkheid te geven (de zogenaamde op
tionele 80-20 variant). Waarom die niet 
snel en als eerste stap ingevoerd te zamen 
met intensivering van de BiJzondere Bij
stand voor hen die met het algemene tarief 
niet rond kunnen komen? Ook zo'n indivi
dueler antwoord op verschil in particuliere 
omstandigheden vereist een positieve her
waardering van de discretionaire be
voegdheden van ons openbaar bestuur. 
Zowel uit een oogpunt van rechtvaardig
heid als van effectiviteit vall te verdedigen 
dat inkomensbeleid nog wat anders is dan 
ongelijke monniken gelijke kappen op te 
zetten via generieke maatregelen. 

De behoefte aan (hernieuwde) deelna
me aan het arbeidsproces is gevarieerder 
aan het worden met de individualiserings
trends. Flex1beler werktijden en belonings
systemen vereisen bijvoorbeeld meer dif
ferentiatie in CAO's qua functiebeschrij
ving en beloning en een grotere rol van uit
zendbureaus bij arbeidsbemiddeling. Op 
dat terrein staat al heel wat op stapel. Ge
noeg? Het Jeugdwerkgarantieplan heeft 
een goed onthaal gekregen. Laten we nu 
zorgen voor een sluitende aanpak zonder 
daadwerkelijke uitkeringssancties te schu
wen daar waar werk en scholing op pas-
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sende afstand van huis en haard voorhan
den zijn. Ook hier weer behoeven we niet 
te wachten totdat voor de laatste klant op 
papier een oplossing voorhanden is. 

En wat moet er dan na dat alles met de 
Haagse ambtenaren, die toch ook nog be
ter zouden worden beloond voorzover ze 
beter zouden presteren? Op dat punt heeft 
het kabinet aangekondigd met initiatieven 
te willen komen, die we zeker zullen bestu
deren aan het Binnenhof. Een tweetal sug
gesties kan misschien nog meegenomen 
worden bij onze studies in de komende 
tijd. De cijfers over de omvang van onze 
nationale ambtelijke dienst zijn intrigerend. 
Na de jaren van afslanking is blijkens re
cente rekeningen het betaalde bedrag 
vergeleken met de begrotingen jaarlijks 
nog fors gestegen (zie grafiek 5) 

lk heb nog niet kunnen nagaan wat daar
van precies de verklaring is, maar het zou 
goed zijn om na te gaan of het arbeids
voorwaardenoverleg ook nog nader ge
budgetteerd zou kunnen worden in die zin 
dat een totaalbedrag voor aile arbeids
voorwaarden en inclusief het aantal forma
tieplaatsen, sociale premies, wachtgel
den, VUT-aanspraken en dergelijke de in
zet wordt. Daarop zou dan uiteraard Ius
sen begroting en rekening niet meer 
moeten worden afgedongen. Aldus ont
staat beter inzicht in en beheersing van het 

Grafiek 5 UITGAVEN BEGROT/NGSPOST 'LONEN EN SOC/ALE LASTEN' 
(beg rating vs. rekentng) ( 1) 

Jaar 1989 1988 1987 1986 1985 

( 0 ntwerp )beg rollng 16.627 16.603 16 009 15.930 15.390 

Reken1ng (2) 17.575 17.522 16.911 16.283 15.907 

( 1) Bedragen in miljoenen guldens 
(2) V.w.b. 1989 'vermoedelijke uitkomsten' 

Bron miiJoenennota s 1985 t/m 1990 BIJiage ·u,tgaven en ontvangsten volgens econom1sche class1ficat1e 
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budget, maar kan ook bestuurlijke vrijheid 
voor eigen departementale afwegingen 
daarbinnen worden gegeven. De taakstel
lende exercities van de laatste tijd ziJn mis
schien voor de komende tiJd van te weinig 
concrete budgettaire meetpunten voor
zien Voordat we het weten komen dan 
globale vacaturestops en dergeliJke ingre
pen 1n beeld. Die ziJn weliswaar nog altijd 
mogelijk, maar ziJ bliJven loch altijd meer 
door budgetta1re overwegingen dan door 
personeelsbeleid ingegeven. (In 1988 bij
voorbeeld vertrokken er van 171.786 rijks
ambtenaren om tal van redenen inclusief 
VUT en privat1sering 11 304, ruim 6% dus. 
Oat is- voor goed beg rip- nog altijd aan
Zienlijk meer dan afslanklngstaakstellin
gen van 2%) 

Welke kerntaak voor Den Haag? 
De vraag hoe en waar nu bewezen word! 
dat een andere. meer decentrale en mln
der regelende overheid stimulerender 
werkt ten aanzien van arbeidsethos, hulp
verlenlng, gemeenschapszin, spaarzaam
held, toekomstger1chtheid en investerings
lust (dit laatste onder meer gericht op mi
lieuzorg, woningverbetering, transport, 
technologie) vall op een aantal manieren 
te beantwoorden. Pessimist1sch gerede
neerd zou men kunnen stellen dat Haagse 
schroeven dolgedraa1d zijn kijk biJVOor
beeld maar eens naar oneigenlijk gebruik, 
fraude, een Belastingdienst die verstrikt 
dre1gt te raken in ingewikkeldheid, maar 
kljk ook eens naar politierapporten die stel
len dat men de talloze controles niet aan
kan (de boetes schiJnen h1er en daar zelfs 
al gequoteerd te ZIJn I) Deze redenering 
zou uitkomen op de stelling dat elke ande
re aanpak met minder overheid een betere 
zou ziJn Oat is miJ te gemakkelijk gerede
neerd, omdat die benadering voorbiJ gaat 
aan de vraag naar de essentie van elk te 
onderscheiden overheidsingrijpen als zo
danig. Een andere, beter dienstverlenen
de overheid met praktisch houdbare re
gels 1s voor het CDA nog altijd een bruik
baar en beter alternatief voor geen over-
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heid op diverse terreinen. We moeten ons 
dan eerlijk de vraag durven stellen of de 
overheid - en zeker de centrale - wei al 
haar pretenties kan blijven waarmaken. 
Papier is geduldig, maar daarmee bouwt 
men slechts luchtkastelen. Dus blijft onze 
vraag naar de zogenaamde kerntaken van 
de overheid onbeantwoord. 

Ten aanzien van 
budgetbewaking heeft 
Den Haag zelf de laatste 
jaren geen reputatie van 
onkreukbaarheid 
opgebouwd. 

Sinds het 'afscheidscollege' van de hui
dige minister Andriessen aan de VriJe Uni
versiteit ziJn we naar dat antwoord nog al
tijd wat op zoek. Voorganger De Vries 
zocht het in een ciJfer: de collectieve uitga
ven zouden 60% van het nationale inko
men mogen zijn. Het is vandaag volgens 
de MiiJoenennota 62,1% en met enkele 
correcties voor biJzondere factoren 60,2%. 
Het zou me niet verbazen als dat nu in 
onze kring toch nog aan de hoge kant 
wordt geschat. Het gaat weliswaar de goe
de kant op met onze economische groei; 
maar met automatische (gequoteerde) 
koppelingen van bepaalde soorten uitga
ven aan onzekere groeifactoren zouden 
we dunkt me voorzichtig moeten zijn. Als 
het (onverhoopt) tegenzit zou het in een 
bestuurlijke wereld vol automatismen im
mers wei eens kunnen tegenvallen bij de 
dan noodzakelijke ombuiging van beleid 
en uitgaven. In ieder geval moet de toede
ling van uit de groei gelukkig extra be
schikbaar komende guldens niet tot een 
nieuw automatisme leiden dat als het ware 
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de cumulatie van bestaande automatis
men is. Vandaar mijn pleidooi voor toe
komstgerichte investeringen. Zelfs een di
recteur van het Centraal Plan Bureau zou 
bliJ kunnen zijn met een foto in de krant van 
een bestuurder bij een geopende tunnel of 
een afgegraven gifbeltl Nu deze autoriteit 
zich terecht zorgen maakt over kostbare 
automatismen in de rijksbegroting, zou hiJ 
tenminste troost kunnen putten uit de we
tenschap dat beslissingen over eenmalige 
investeringen in de toekomst van ons land 
meestal juist niet automatisch worden ge
nomen. 

Proef op de som 
Mag ik, schrijvend over de kerntaken van 
de overheid, eens een andersoortige po
ging tot definieren, nu in letters doen? La
ten we ons inderdaad de financiele gren
zen van het regeerakkoord welgevallen 
om burgers ook eigen afwegingsruimte toe 
te kennen Daarom geen tariefsverhogln
gen in de belasting- en premiesfeer. Daar
mee zijn we er overigens niet want als er 
meer mensen geld in het gemeenschaps
laadje brengen kunnen die meevallers te
ruggegeven worden. Zoal niet in geld dan 
in ieder geval in betere. meer toekomstge
richte uitgaven dan 1n consumptieve be
stedingen voor vandaag. Nog beter zou 
het overigens zijn met zulke eventuele 
meevallers nu eerst de staatsschuld te ver
lagen. 

Terug naar de kerntaken dus. Geen vol
ledige opsomming van de kerntaken want 
dat zou wei eens te pretentieus kunnen 
zijn, te gedetailleerd en teveel gedefi
nieerd naar de omstandigheden van nu. 
Laten we nu eens de proef op de som ne
men met het uit Haagse handen geven van 
enkele concrete taken aan samenleving en 
gemeenten of provincies om te zien of het 
dan beter gaat. Over enkele Jaren zien we 
dan nader. Zo'n benadering van experi
menten en na enige jaren evalueren past 
ook goed in de huidige bestuurscultuur, 
waarbij men op lager niveau- of dat nu bij 
sociale partners, bij allerhande instellingen 
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of bij lagere overheden is- vaak al staat te 
popelen om enige eigen inkleuring van het 
beleid te mogen geven. Het lijkt mij unfair 
te stellen dat dit alles meer gaat kosten. 
Den Haag moet loch wei in staat worden 
geacht dichte grenzen te trekken. waar
buiten het zich niet Ianger aanspreekbaar 
behoeft te houden voor derden? Den Haag 
heeft in ieder geval zelf ten aanzien van 
budgetbewaking in de laatste jaren geen 
reputatie van onkreukbaarheid opge
bouwd. Degenen die stellen dat op dit 
punt de laatste stappen al wei zijn gezet 
met de sanering van zogenaamde speci
fieke uitkeringen op grond van de Finan
ciele Verhoudingswet, hebben mijns in
ziens ongelijk. Vooreerst is vandaag altijd 
een even arbitra1r ijkpunt als gisteren of 
morgen. Voorts is met het aantal van de 
specifieke uitkeringen de totale omvang 
nog n1et altijd beperkt. Bundeling van uit
kenngen zou hier en daar wei eens tot 
meer Haagse macht hebben kunnen lei
den. En tenslotte is elke resterende streng 
met het departementale lichaam, zeker als 
dit het financiele koord is, weliswaar de 
enige nog resterende factor van centrale 
invloed. maar daarmee in de prakliJk wei 
de belangrijkste. Ons gedachtengoed van 
verantwoordelijkheid in eigen kring voor
onderstelt bereidheid om zaken over te Ia
ten, met zekere risico's van fouten. Maar 
foul in wiens ogen? En altijd foul of eens 
een keertje? En Iaten we bij dat alles vooral 
niet stilstaan bij het provincie- of gemeen
tebestuur. maar vooral waar mogelljk ook 
verder kijken naar individu en instelling. 
WiJ willen immers meer dan verplaatsing 
van de bureaucratie. 

Laten we, bijvoorbeeld nu het milieu te
recht nog hoge prioriteit heeft, eerst eens 
nagaan of enkele taken niet van onderop 
door burgers, boeren en bedrijven kunnen 
worden aangepakt zonder dat departe
mentale milieu-inspecteurs alweer en 
overal met de bon of nota in de hand klaar 
staan. Als er minder varkens moeten ko
men, dan moeten we de d1scussie met de 
slager niet uit de weg gaan. Als de mest 
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anderszins verplaatst of verwerkt moet 
worden, dan geschiedt dat niet met pen of 
papier En nu een ander heilig bees!, de 
auto. onder het mes moet, doet ook het 
CDA mee. Maar dan niet vanuit de bouw
kolos tegenover het Haagse station, maar 
als het ware in de stal of in de garage. 
Daar en niet achier het bureau- moeten 
de oploss1ngen vandaan komen. 

Een stimulerende overheid onder hand
bereik oogt immers beter dan een be
straffende op afstand. Straf als ultimum re
medtum zet je trouwens toch niet vooraan 
in het beeld van een reclamecampagne 
d1e de overheid 1990 een beter gezicht 
moet geven'? Voor goed begrip ik zeg niet 
dat er geen regels moeten ziJn of geen 
straf, maar het IS daarmee zo ongeveer als 
met de meester die opdracht gaf om 100 
strafregels te schriJVen - 'ik mag geen 
troep maken op het schoolplein'. Daarmee 
was het schoolple1n nog n1et schoon I 

Het is m1sschien geen bevredigende 
aanpak van wat wij kerntaken zijn gaan 
noemen. Kunnen we echter zo'n prakti
sche optie wei uitsluiten? Zoekend en las
tend kunnen we loch ook een nieuwe be
stuurlijke weg gaan om op enkele inhoude
liJke hoofdvragen van deze liJd een meer 
pasklaar antwoord te Iaten geven dan dat 
aan het helaas vaak te pap1eren Binnenhof 
1n te generaliserende lijnen gegeven kan 
worden. A an diverse centrale gezagen 
word! al gezaagd die van de vakcentra
les, van de welzijns- en gezondheidskoe
pels, van ondernemingsverenigingen en 
ga zo maar door. En ook op tussenliggen
de niveaus zal nog wei wat piJn geleden 
worden bij voort te zetten verlies aan in
vloed. Ons beroemde middenveld is im
mers niet zozeer de koepel van ziekenhui
zen. woningcorporaties. schoolbesturen 
en dergelijke als wei de individuele wo
nlngbouwcorporatie, het ziekenhuis, de 
school etc. Het zou wei eens zo kunnen 
zijn dat naarmate er meer in Brussel gere
geld word!. er des te meer overblijft voor 
de werkvloer en voor stad en streek. Oat 
betekent een ontwikkeling waarbij hoe lan-
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ger hoe meer macro wei de budgetten 
worden vastgesteld, terwijl men dan echt 
micro, ter plekke gedifferentieerd en ge·ln
dividualiseerd binnen die grenzen moet 
blijven en besturing veel meer op afstand 
geschiedt. Zoiets kan aileen maar geloof
waardig worden als Den Haag zichzelf 
verder verkleint en de open einden aan z'n 
financiele instrumentarium verder beperkt. 
Zoiets lijkt mij voor de komende Jaren een 
aanvaardbare afstandelijkheid in ons 
openbaar bestuur. 

Vragen, verwachtingen, idealen? 
lk hoop (en verwacht eerlijk gezegd) dat 
als dan weer van een grotere betrokken
heid biJ gemeenschappelijke kwesties en 
bij de vaststelling van prioriteiten onder de 
bevolking zal kunnen blijken. Nederlan
ders zijn terecht trots op hun land, op de 
welvaart die ze samen opgebouwd heb
ben, op het vervoer dat ze nodig hebben 
voor hun werk, familie, plezier, op een wa
ning en een buurt die ze lief zijn en op veel 
meer. Het wil er bij mij niet in dat die Ne
derlanders zich niet zouden bekommeren 
om meer werk en meer investeren voor 
onze toekomst, omdat ze het te druk zou
den hebben met hun inkomen van van
daag. 

lk droom niet in ideaalbeelden Wei ken 
ik de kritiek op het hedendaagse bestuurs
model dat tal van nod en ondanks hoge be
lasting- en premiedruk onopgelost laat. En 
dus bepleit ik een ander besturingsmodel 
waarin op micro-niveau nu eens word! be
proefd hoe Nederland het nog beter zou 
kunnen doen. Zodra men concreet ter 
plekke voor zich ziet hoeveel nog wei tel
bare guldens er in de pot zitten (wat is im
mers in de praktische beleving een mil
jard?), dat ze maar een keer kunnen wor
den uitgegeven en dater een aantal zaken 
striJdl om de voorrang. Of dat het gaat om 
zaken waaraan je je dagelijks zit te ergeren 
omdat ze maar blijven liggen of verkeerd 
gaan. Of dat de plannen zich alweer wijzi
gen of dat je loch voor de keuze tussen 
iets vluchtigs of iets blijvends komt te 
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staan. Of dat het gaat om een moderne 
maar ook rechtvaardige invulling van tota
le financiele draagkracht achter een huis
deur ... Op dat moment zal stellig blijken 
dat vindingrijkheid en afweging van be
langrijkheid, dat solidariteit en betrokken
heid, dat zorgvuldigheid en bekommernis 
meer kansen krijgen. Oat besturen kiezen 
is. Oat bestuurders geen rechters en rech
ters geen bestuurders moeten zijn. Oat de 
een de ander niet is. Er is dan vermoedelijk 
beter bestuurlijk overzicht, meer sociale 
controle, een meer heldere bestuursnorm 
en een scherper zicht op wat alles kost. 
Zo'n grote Haagse hoop is immers maar 
als bij Oom Dagobert: je zwemt erin, maar 
je bent nog altijd aan het tel len omdat jete
kort komt. Een overheid met kwaliteit is een 
overheid op afstand. Op van topzwaar 
naar topwaar uit Den Haag I 

De komende tijd mogen we dus niet stil
zitten achter Haagse burelen. Stabiliteit en 
zekerheid in de jaren negentig is voor het 
CDA immers geen gezapig burgerlijk con
sumentisme met seks en geweld sans 
gene Hoe meer televisie-kanalen op de 
buis tonen dat er nog werk aan de winkel 
is, des te meer idealen we op weg naar 
2000 nog zullen kunnen formuleren. En 
voor wie het te bestuurlijk, te pragmatisch 
misschien klinkt, voeg ik eraan toe, dat 
juist het normatieve in de hedendaagse 
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Haagse redeneringen niet altijd even ge
makkelijk is terug te vinden. Sturing en 
bijsturing van individueel en maatschap
pelijk gedrag gaat zeker niet vanzelf, maar 
de schaal waarop het gebeurt moet wei 
herkenbaar zijn in de dagelijkse belevings
wereld. Ook dat pleit voor een menselijker 
maat van het bestuur. 

In het bovenstaande gaf ik geen paskla
re antwoorden. lk stelde wei vragen hoe 
onze partij zich ten behoeve van ons land 
bezig zou kunnen houden met bestuurlijke 
en sociale vernieuwing die, binnen een 
strak te houden budgettair kader, beleids
ruimte kan verschaffen voor beleidspriori
teiten van de komende jaren, rekening 
houdend met zekere individualiserings
trends. lk heb geprobeerd dereguleren, 
decentraliseren en privatiseren niet als 
rechtse hobbypaarden te berijden noch in
komensbeleid en generieke koopkracht
plaatjes als linkse totempalen te beschou
wen. Het gaat om vragen die eerst vanuit 
een zekere afstandelijkheid ten opzichte 
van het actuele Binnenhof moeten worden 
beantwoord. Aanstaande Prinsjesdag 
gaat daar dan wei weer de bel voor de 
eerstvolgende rondel 
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Grafiek 6. Consumpt1eve uitgaven 
1970 1974 1978 1980 1980 1985 1986 

VOEDSEL 25,5 23,9 18,5 17,7 21,4 19,1 18,7 

WONING 25,1 24,5 24,6 25,6 30,3 33,3 33,2 

waarvan 
- huur 8,5 9,7 10,3 11,1 14,3 17,8 18,2 

- verlichting 3,9 3,8 4,2 5,1 5,5 7,1 6,6 

+ verwarm1ng 

KLEDING/SCHOEISEL 10,6 9,7 8,3 8,0 8,5 7,0 7,1 

HYG/MED VERZ. 8,3 10,6 11,9 12,3 12,7 14,0 14,1 

waarvan· 
- med. verzorging 9,4 10,7 10,8 

(verzekenng) (8, 1) (9,4) (9,2) 

EDUCATIE, 20,0 20,7 23,5 22,7 25,8 25,1 25,5 

RECREATIE, 
TRANSPORT EN 
COMMUNICATIE 
waarvan: 
- educatie 0,1 0,3 0,4 2,9 3,3 3,2 

- auto/transport 8,3 8,6 10,1 9,4 8,6 8,7 8,8 

OVERIGE 10,7 10,5 13,3 13,7 1,4 1,5 1,3 

Bran Statistical Yearbook of the Netherlands (CBS; enkele jaren) 

Toe/ichting· 

In de loop van de ti)d zi)n er aanpassingen in de definities doorgevoerd. Daarom zijn voor 1980 
twee kolommen gepresenteerd. De eerste 4 kolommen (1970 t/m 1980) zijn opgesteld volgens de
zelfde definities. De laatste 3 kolommen (1980, 1985 en 1986) zijn opgesteld volgens de aange
paste definities. 
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