
met dit doel in te zetten. Al is het daarbij 
niet per se vereist dat dit onder een 
gemeenschappelijk VN-bevel gebeurt, 
duidelijk is wel dat een multinationaal op
perbevel kan bijdragen aan zowel de ef
fectiviteit als de geloofwaardigheid van 
zu lk optreden. Een nog verdergaander 
mogelijkheid die in het Handvest is voor
zien is dat strijdkrachten onder VN-vlag in 
een bepaalde regio een verandering van 
de status quo afdwingen. 

Beide opties, belangenbehartiging en 
handhaving van de internationale orde, 
hebben voor- en nadelen. Het in NAVO
verband optreden buiten het verdragsge
bied heeft als belangrijk voordeel dat het 
mogelijk is om beproefde besluitvormings
mechanismen te gebruiken . Een uiterst 
belangrijk nadeel is echter dat zulke vor
men van Westers optreden zeer escale
rend kunnen werken en de Noord-Zuid
spanningen structureel kunnen doen toe
nemen. Het komt er immers al gauw op 
neer dat Westerse landen op voet van oor
log raken met Zuidelijke landen. 

Oe tweede optie moet in spiegelbeeldi
ge termen worden beoordeeld . Oe moge
lijkheid van inzet van militaire middelen ter 
ondersteuning van VN-optreden kan op 
den duur bijdragen aan een meer stabiele 
en vreedzame internationale orde. Het is 
immers ook op het internationale vlak on
mogelijk om de orde te handhaven zonder 
in laatste instantie een beroep te kunnen 
doen op dwang met behulp van gewelds
middelen. Een belangrijk nadeel van deze 
optie is dat de besluitvormingsmachinerie 
van de VN momenteel nog slecht geolied 
is . Bovendien laat het functioneren van de 
Veiligheidsraad in democratisch opzicht te 
wensen over. Cynisch gezegd moet men, 
om permanent lid te zijn , in het bezit van 
kernwapens zijn ; de invloed van andere 
landen dan de vijf gevestigde kernmach
ten is betrekkelijk gering . 

In ons Program van Uitgangspunten is 
een nieuwe internationale orde een hoofd
punt: er wordt gepleit voor het zoeken naar 
nieuwe evenwichten in de were ld, samen 
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met anderen. Deze stellingname gaat te
rug op een lange traditie in de christen-de
mocratische partijen . In het Program van 
Uitgangspunten wordt wel opgemerkt dat 
organisaties als de EG en de NAVO nodig 
zijn zolang de belangen in breder verband 
te zeer uiteenlopen om een internationale 
rechtsorde effectief te laten functioneren. 

Recente ontwikkelingen in Oost Europa 
hebben de scherpte van dit dilemma ech
ter wezenlijk verminderd , en hebben mo
gelijkheden geopend voor een versterkte 
internationale orde. Oe besluitvorming 
over de crisis in Irak heeft allaten zien hoe
veel meer er thans mogelijk is . Des te ern
stiger is het dat in deze kwestie het optre
den in VN-kader niet van het begin af aan 
als enige legitimatie van het Nederlands 
militair optreden is gehanteerd. 

Christen-democraten hebben een tradi
tie te verliezen als het gaat om het denken 
over en het werken aan de totstandkoming 
van een internationale orde. Indringende 
vragen moeten daarbij aan de orde ko
men , bijvoorbeeld : 
- Hoe kan het funct ioneren van de Vei lig

heidsraad worden verbeterd? Is het niet 
de hoogste tijd om het veto-recht van de 
leden aan banden te leggen, of ze lfs af 
te schaffen? 

- Op welke wijze kan er een permanente 
VN-bevelsstructuur komen, die in voor
komende geval len leiding kan geven 
aan militaire operaties ter ondersteuning 
van het VN-bele id? 

- Hoe kan het proces van vertrouwenbe
vordering dat in Europa sinds de aan
vang van de CVSE-besprekingen tn 
1973 loopt, worden gemondiali seerd7 

- Welke zou de Nederlandse gedragslijn 
moeten zijn? 

Het is duidelijk dat heel wat denkwerk no
dig is. Gezien hun uitgangspunten ZtJn 
christen-democraten gehouden om aan 
dat denkwerk een wezenl ijke, vernieuwen
de bijdrage te leveren. 

. · n 10/90 Christen Democral1sche Verkennmge 

Sociaal-economisch 

Dr. A.J . Vermaat 

Op weg naar een 
sociale 
markteconomie 

Het zonder meer verminderen van de rol 
van de overheid zou kunnen leiden tot ern
stige sociale problemen Het CDA wil dit 
met het model van de verantwoordelijke 
samenleving ondervangen Het zal moe
ten proberen voldoende marktefficiëntie te 
behouden. Tegelijk moet de overheidsbu
reaucratie worden teruggedrongen en 
maatschappelijke doeleinden beter be
reikbaar zijn Dit artikel is een uitwerking 
van de rede van dr A.J Vermaat op het 
symposium ter gelegenheid van het tienja
ng bestaan van het CDA in oktober 1990. 

1. Inleiding en probleemstelling 

1. 1 Aanleiding tot bezinning 
In de meeste Westerse democratische lan
den is in de periode na de Tweede Wereld
oorlog een welvaartsstaat opgebouwd. Tij
dens de uitbundige jaren zestig werd zelfs 
de verzorgingsstaat geschapen. Echter, in 
de Jaren zeventig en tachtig traden de ge
breken van zo 'n verzorgingsstaat aan het 
ltcht. 

1 

Daarbij bleek het niet al leen te gaan 
om problemen op het vlak van de over-
hetdsfin ·.. ( . ancten onder meer vanwege ge-
nngere economische groei) , maar om veel 
meer. De immer uitdijende overheid leidde 
tot een t . 

. opzware collectteve sector (zowel 
qua ftnanciën als qua besliss ingsmacht) 
Welke d . . · 
N. e samenlevtng utt he t lood sloeg tet 11 . . 

a een ltep de economie vast in het 
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... 
drijfzand van de onevenwichtige over
heidsfinanciën, maar ook het democra
ti sch gehalte van de maatschappij werd 
bedreigd 

In vele landen kwam er een duidelijke 
reactie; ook in Nederland. Hierb ij heeft 
vanaf het begin het CDA een centrale rol 
gespeeld , zonder te vervallen in een een
zijdige economisch-financiële benade
ring. Wel licht was in die jaren het CDA de 
meest gerede partij voor zo 'n aanpak. In 
de eerste plaats omdat de christen-demo
cratische richting van huis uit principieel
kritisch ingesteld is ten opzichte van zowel 
'het vrije spel der maatschappelijke krach
ten' , als 'de handel en wandel van overhe
den '. De christen-democrati sche partijen 
hebben we liswaar vooraan gestaan bij de 
opbouw van de verzorgingsstaat, maar zij 
behielden een principiële distantie. Noch 
'staat ', noch 'markt' hebben zij verabsolu
teerd. In de tweede plaats begon het CDA 
in die periode (nadat in het najaar van 
1978 het 'Rapport Grondslag en Politiek 
handelen ' was aanvaard) met de ontwikke
ling van de eigen politieke visie. 

Dr. AJ. Vermaat is momenteel voorzi tter van de Verzeke
ri ngskamer te Apeldoorn . de wettelijke toezich thouder op 
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. 
1. Vgl. bijv . J.A.A. van Doorn & C.J.M. Schuyt (red.). Oe 

stagnerende verzorgingsstaat. Boom, Meppel 1978, 
en: Ph .A. tdenburg (red.), Oe nadagen van de verzor
gingsstaa t, Meulenhoff , Ams terdam 1983 . 
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Dit leidde tot de formulering van nadere 
politiek-theoretische concepties, waarbij 
vooral de stellingname (via de idee van de 
verzorgingsmaatschappij) pro de 'verant
woordelijke samenleving' moet worden ge
noemd. Tegelijkertijd kreeg deze koerswij
ziging vorm in de praktische politiek. Aldus 
zette het CDA in de afgelopen jaren een 
duidelijke nieuwe beleidslijn uit op het ter
rein van de ordening van de samenleving, 
met inbegrip van de rol van de overheid en 
die der maatschappelijke organisaties 
daarin. Ook in het domein van de prakti
sche politiek werd een koerscorrectie uit
gevoerd. Hoe belangrijk ook, daarmee kan 
niet worden volstaan. De tijd loopt door, en 
nieuwe ontwikkelingen doen zich voor. 
Een voortgezette bezinning is daarom 
noodzakelijk. 

Hieronder schets ik in het kort enkele 
ontwikkelingen ter illustratie van boven
gaande stelling. In de eerste plaats moet ik 
wiJzen op de noodzaak van een systema
tisch verder doordenken van de 'oude' 
problemen. In dit verband is te noemen de 
problematiek van de arbeidsmarkt, met 
name de structureel te lage inschakelings
graad in samenhang met de tekort schie
tende scholing respectievelijk werkwillig
heid/werkmogelijkheid, zodat er kennelijk 
sprake is van een relatie met de sociale ze
kerheid en het onderwijssysteem in Neder
land. Andere 'oude' problemen zijn die van 
de beheersing van de volksgezondheid en 
de volkshuisvesting. In de tweede plaats 
noem ik de zogenoemde 'houdbaarheids
problemen' HierbiJ gaat het om de lange
termijnvraagstukken op het gebied van 
grond- en energiestoffen, milieu en demo
grafie. Ook al toont het bekende Brundt
land-rapport zich niet pessimistisch, er zal 
beleid moeten worden gevoerdl' Hoe 
moet zo'n beleid worden vormgegeven in 
een tijd waarin men spreekt van een 'te
rugtredende' overheid? Deze vraag knelt 
des te meer nu de Europese Gemeen
schap zich steeds meer gaat (en ook 
mede vanwege allerlei internationalise
ringstendenties moet gaan) presenteren 
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ais een politieke entiteit. Betekent dit laat
ste niet een onafwendbare nieuwe golf van 
verstatelijking en centralisering? 

1.2 Formulering probleemstelling 
In paragraaf 1.1 is empirisch-historisch 
aangegeven waarom het nodig is dat het 
CDA zich nader bezint op de inhoud en 
betekenis van zijn politieke idee van de 
verantwoordelijke samenleving. Voor het 
formuleren van een probleemstelling is het 
nuttig dit tevens in meer analytische ter
men te doen. De schepping van de verzor
gingsstaat was een (optimistische) poging 
om een sociaal antwoord te geven op de 
feilen van de kapitalistische marktecono
mie. Via het regelen en handelen van de 
staat zou de economie gestuurd kunnen 
worden in de richting van algemeen-maat
schappelijke doeleinden De historie heeft 
inmiddels geleerd dat er grote vraagte
kens moeten worden gezet achter zowel 
de ideologie als de praktijk van een sterk 
intervenierende en dirigerende overheid in 
economie en samenleving. Zowel de pro
blemen in de diverse verzorgingsstaten 
aan weerszijden van de Atlantische 
Oceaan, als de planningsproblemen in de 
Oosteuropese Ianden en ontwikkelingslan
den onderstrepen dit. Dit onthult het dilem
ma. Enerzijds mag kennelijk het overheids
apparaat niet teveel economisch dirigisme 
willen uitoefenen, anderzijds zou een te
rugtredende overheid een vacuum kunnen 
scheppen, zodanig dat de oude proble
men van de kapitalistische economie te
rugkerenl 

Hiermee is de fundamentele vraag ge
steld naar de juiste aard en omvang van 
het overheidsoptreden in een moderne 
volkshuishouding. Welke politieke concep
tie moet het meest in staat geacht worden 
hier een bevrijdend antwoord op te geven? 
Met welk kompas zou men erin kunnen sla
g en het 'juiste midden' te vinden? 

2 Universele Comm1ssie voor milieu & ontw1kkel1ng 
('Brundtland-rapport'), Onze aarde morgen (Our com
mon future'), Lannoo, T1elt 1989 
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In deze bijdrage wordt stilgestaan biJ de 
mogelijkheden om een verantwoorde mo
derne markteconomie vorm te geven Een 
aantal kanttekeningen ter toelichting op 
wat verwacht mag worden. In de eerste 
plaats gaat het om beschouwingen over 
een moderne volkshuishouding Oat wil 
zeggen met zeer ingewikkelde problemen 
en verbanden, waarbij 'internationalise
ring' en 'milieu' trefwoorden zijn In de 
tweede plaats gaat het niet om een behan
deling van de totale samenleving, maar 
slechts van de economie. In de derde 
plaats ligt het accent van de bijdrage op 
de vraag naar de vormgeving van de eco
nomische ordening, of- zo men wil - de 
economische orde. In de vierde plaats 
gaat het om het verkennen van mogelijk
heden; op voorhand moet gewaakt wor
den tegen een een-dimensionale aanpak 
van simple-minds In de vijfde plaats, ten 
slotte, gaat het om een benadering vanuit 
de christen-democratische visie, omdat de 
schrijver dezes gelooft dat daarin in begin
sel de mogelijkheid aanwezig is om te stre
ven naar oplossingen waarbij niet aileen 
de economische norm, maar ook andere 
normen zo integraal mogelijk realiseerbaar 
zullen blijken te zijn. 

1.3 Structurering van de beschouwingen 
De volgende opzet is gekozen In para
graaf 2 wordt een beknopte uiteenzetting 
gegeven van de CDA-conceptie van de 
'verantwoordelijke samenleving'. Vervol
gens wordt in paragraaf 2 een korte schets 
gegeven van enkele belangrijke organisa
tieproblemen van het marktmechanisme 
respectievelijk van de overheidsbesluit
vorming. Hierna worden in paragraaf 4 de 
mogelijkheden en de tekortkomingen van 
de idee van de verantwoordelijke samen
leving in een moderne volkshuishouding 
besproken Tevens komt daarbij een aan
vulling ter sprake: re-modelling van de 
markteconomie via het wijzigen van de on
derliggende instituties. Ten slotte volgt in 
paragraaf 5 een kernachtige samenvatting 
van de conclusies. 
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2. De CDA-visie: de verantwoordelijke 
samenleving 

2 1 De politieke visie van het CDA 
Het gaat hierbij om de aard van de politie
ke visie van het CDA als christen-demo
cratische richting in het Nederlandse poli
tieke bestel. Conform de statuten van het 
CDA vormt de Bijbel de grondslag van de 
partij. Hierdoor geinspireerd en hieraan 
getoetst wordt de politieke overtuiging of
wei de politieke visie verwoord en verder 
uitgewerkt Deze politieke visie vindt haar 
neerslag in het periodiek biJ te stellen Pro
gram van Uitgangspunten Bekende kern
begrippen zijn hierbij gerechtigheid, rent
meesterschap, solidariteit en gespreide 
verantwoordelijkhe1d Op basis hiervan 
worden telkenmale de diverse verkiezings
programma's geschreven als actuele 
(maar gedateerde) toepassingen van d1t 
beginselprogram Ten slotte krijgt het 
praktisch concreet handelen vorm, meest
al door middel van compromissen geslo
ten in regeerakkoorden 

Voortdurend is het CDA bezig, niet ai
leen met actualiseringen in verkiezings
programma's, maar niet minder met een 
verdere bezinning en doordenking van de 
grate lijnen en de meer fundamentele op
ties en begrippen. In de diverse - door
gaans in de partij in brede kring bespro
ken- rapporten kan de lezer hiervan de re
sultaten vinden. In dit verband is van cru
ciaal belang het CDA-begrip van de 
'verantwoordelijke samenleving'. 

22 Naar een verantwoordelijke samenle
ving 
Eerst iets over de totstandkoming van dit 
idee en daarna iets over de inhoud ervan. 
De eerste aanzet tot deze conceptie vindt 
men in het CDA-rapport 'Gespreide Ver
antwoordelijkheid' ' Hierin komen de 

3 COA, Gespmtde vcrantwoordeltjkhetd Den Haag 
1978. In het trJdschr~ft AR-Staatkundo ( 1978 nr 12) 
vrndt men de commontaren van o a J Trnbergen H 
Langman er1 Th A Sievers 
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auteurs tot substantiele kritiek op de ge
groeide economische orde in Nederland 
na een confrontatie met de grondmotieven 
van het christen-democratisch handelen 
en een analyse van actuele economische 
problemen. 

Vervolgens presenteert het rapport een 
eerste uitwerking van de gedachte van de 
in de maatschappiJ- dus ook in de econo
mie - gespreide verantwoordelijkheid in 
de zin van het aanspreken van mensen en 
organisaties in de samenleving op hun 
eigen norm-georienteerde verantwoorde
lijkheid (ook voor anderen) en aanspreek
baarheid. Een verdere uitwerking en on
derlijnlng volgt in de volgende twee COA
rapporten 'Van verzorgingsstaat naar ver
zorgingsmaatschappij' (najaar 1983) en 
'Werkloosheid en de crisis in onze samen
leving' (Januari 1984) Ten slotte mondt 
deze bezinning uit in de bekende discus
sienota 'Over de verantwoordelijke samen
leving' (eind 1987).' 

Voor wat betreft de inhoud van deze 
conceptie het volgende. De gedachte van 
de verantwoordelijke samenleving brengt 
allereerst een historische correctie aan op 
de rol van de overheid Het COA consta
teert een maatschappelijke scheefgroei 
doordat de overheid zich teveel heeft (wil
len) Iaten belasten met taken en plichten. 
Mede daardoor is de beleving en uitoefe
ning van de eigen maatschappelijke ver
antwoordelijkheid van mensen, groepen 
en organisaties sterk ingeboet. Bovendien 
is de toedeling van rechten en (bijbeho
rende) plichten onevenwichtig geworden. 

Uit het voorgaande volgt logisch een 
tweeledig pleidooi voor herstel van de ver
deling van maatschappelijke verantwoor
delijkheden. EnerziJdS een terugtreden 
van de overheid, opdat de uitvoering van 
de kerntaken niet Ianger lijdl onder de ove
rige ballast van taken op gebieden waar 
andere organisaties de uitvoer1ng of ten 
principale behoren te doen, dan wei op 
een veel efficientere wiJze kunnen doen 
Anderzijds een vergroting van de ruimte 
voor het dragen van de eigen maatschap-
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pelijke verantwoordelijkheid (en de bijbe
horende aanspreekbaarheid; zowel rech
ten als plichtenl) zowel voor de commer
ciele marktsector als voor de non-commer
ciele maatschappelijke organisaties. Oeze 
intensivering van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid -- met name op het 
middenveld van de representatieve orga
nisaties - dient gepaard te gaan met een 
grotere mate van 'zelfregulering', interne 
democratiser1ng van de besluitvorm1ng en 
intensiever horizontaal overleg, ook met de 
overheid. 

In het kader van deze conceptie onder
steunt het COA- naast overwegingen van 
financieel-economische aard - het in de 
jaren tachtig gevoerde beleid van de Ne
derlandse regering, m1kkend op doelein
den als de reductie van de collectieve ta
ken en lasten, deregulering, privatiser1ng 
en verzelfstandiging, decentralisatie, her
overweging en afslanking. Het scheppen 
van ruimer gespreide verantwoordelijkhe
den in de samenleving moet ondersteund 
worden door het voorwaardenscheppend 
beleid van de overheid onder inruil van 
permanent integraa! ondersteunend subsi
diebeleid Oil is mede nodig om een eind 
te maken aan de structurele tendens om 
de kosten op de overheid af te wentelen. 
Oeze conceptie van de verantwoordelijke 
samenleving van het COA blijkt te sporen 
met zijn ideeen over de overheid. Dit blijkt 
u1t een concept-versie van een dit najaar te 
verschijnen rapport van het Wetenschap
pelijk lnstituut voor het CDA. 

2 3 Noodzaak tot concretisering 
Het voorgaande bevat slechts de beschriJ
VIng van de conceptie van de verantwoor
delijke samenleving in algemene, globale 

4 De bedoclde drre rapportcn zr1n a) Van Vcr LorgJngs
staat naar VcrLorgJngsmaatschapp!J. CDA. Den Haag 
1983. b) WerklooshCJc1 en de cns1s Ill on1e samenle
VIflQ. CDA Der Hailg 1984. en c) 0Jscusswnota over 
do verantwoordei!Jke samenlcvmg. CDA Der1 Haag 
1987 

5 Artl1ar.s voor1uver tJelrett de door rrrJ gelc1erl concepl
rarmort van het Wetenschappelrjk lnslrtuul voor l1et 
CDA. Pub/10ke gcrechtlglw!d. 1ur.r 1990 

Chrrster1 Democratrsche Verkennrngcn 10/90 



Socraal-economrsch 

termen. De CDA-discussienota 'Over de 
verantwoordelijke samenleving' geeft men 
per onderdeel diverse praktische uitwer
kingen lk geef hieruit enkele voorbeelden, 
louter en aileen ter illustratie Zo bijvoor
beeld een pleidooi om in het centraal over
leg tussen sociale partners en kabinet af
spraken te maken over loonmatiging ten 
gunste van het aantal arbeidsplaatsen. Of, 
het creeren van een gezamenlijke organi
satle van onderwijsinstellingen, bedriJfsle
ven en overhe1d om een betere afstem
ming te bewerkstelligen tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Of, 1ntensievere vormen 
van werknemersmedezeggenschap in de 
ondernemingen, eventueel gekoppeld aan 
winstdelingssystemen Of, bevordering 
van de rol van de medefinancieringsorga
nisaties in de hulp aan de ontwikkelings
landen. Of, overdracht van het gemeente
lijk bezit van woningwetwoningen aan een 
woningbouwcorporatie respectievelijk het 
vergroten van de zelfwerkzaamheid en 
medezeggenschap van huurders daarbij. 
Nogmaals, dit ziJn slechts w1llekeurige 
voorbeelden I 

Nu verdient het zeker lof, wanneer een 
politieke partiJ het niet laat bij de formule
ring van principes maar ook de bereidheid 
toont te komen met praktisch uitvoerbare 
suggesties voor institutionele wijzigingen. 
Maar er rijst op dit punt loch een belangrij
ke vraag. 

Stel dater een voldoende draagvlak be
staat in de politiek respectievelijk in de rest 
van de samenleving om deze hergroepe
ring van maatschappelijke verantwoorde
lijkheden (welke men gerust een vorm van 
sociale renovatie of sociale vernieuwmg 
mag noemenl) aan te vatten. Wat zal per 
saldo het effect zijn in termen van maat
schappeiiJk geaccordeerde doeleinden'? 
Wat te doen als de maatschappelijke orga
nisaties. hun leden, de burgers of de 
marktparliJen niet in staat ziJn (of in Ieite 
niet bere1d ziJn) om het beoogde sociale 
effect te realiseren'? Wat te doen als de te
rugtredende overheid een vacuum 
creeert'? Algemeen geformuleerd luidt de 
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kritische vraag bij het sociale appel van de 
verantwoordelijke samenleving aan de met 
meer maatschappelijke verantwoordelijk
heid beklede organisaties 61 de toedeling 
van meer beslissingsvrijheid (immers min
der overheidsoptreden) wei voldoende ge
paard zal gaan met dusdan1ge instltutione
le arrangementen, dat 'onmaatschappelijk 
gedrag' word! afgeremd of zelfs verhin
derd. Daarom zal het toekennen van meer 
verantwoordelijkheid meer vergen dan 
slechts een algemeen appel op het alge
meen belang. In paragraaf 4 wordt terug 
gekomen op deze reserve miJnerzijds bij 
de huid1ge formulering van de CDA-con
ceptie van de verantwoordelijke samenle
VIng.' 

3. Het organiseren van economische 
beslissingen 

3. 1 Het economische a is dee!-aspect 
Het menseliJk handelen kent vele vormen 
en facetten. De wetenschap ondersche1dt 
naar aspecten, dat wil zeggen dimens1es 
of componenten van verschiJnselen Naast 
het economische worden bijvoorbeeld het 
sociale, het ethische, het politieke, enz. 
onderkend. Soms worden handelingen of 
verschiJnselen zo gedomineerd door een 
bepaald aspect (of door de wijze van be
schouwen, zoals in de vakwetenschap
pen I) dat men spreekt van economisch 
handelen Zo ook de economie, het eco
nomisch Ieven of de economische orde. 
Het gaat daarbiJ slechts om een benade
ring, gezien vanuit een invalshoek. Voor 
het analyseren van ingewikkelde vraag
stukken is zo'n aspectmatige behandeling 
onontkoombaar Vanwege het gevaar van 
ingebouwde eenzijdigheid echter, IS het 
raadzaam daarvoor te waken. Wanneer 

6 Vgl H J van Zuthern. De christclrJk-sociale bewcg111g 
en de verantwoordelrJkC samcnlcew1g Clms/en Dcmo
cr;lt!sche Vcrkennmgcn t 988 r1r 10. 380-387 Ook 111 
/IJil afschcrds•ede var1 de Technrsche Unrvcrsrtert 
I wer•the l1eelt Var1 lcilhcm 11ogecns kracntrg her~aald 
z~e ook G. Kuroer. 'Karl de samenlevrng .c::org?aan; 
LIJrt?' Christen Democra/Jsctw Vcrkenmngen 1'189 (nr 
8) 342-351 
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het gaat om maatschappelijke problemen 
-en daar gaat het in de politiek per defini
tie overt -moet daarom aan meer dan één 
aspect tegelijkertijd aandacht worden be
steed. Vragen over de juiste vormgeving 
van de organisatie van economische be
slissingen vereisen dus een toetsing aan 
meer normen dan al leen de economische 
norm van de 'economiciteit '.' 

3.2 Oe economische orde 
In een moderne samenleving als Neder
land bestaan talloze personen of groepen, 
die zich 'economisch gedragen'. Mensen 
die economische beslissingen nemen, die 
economisch handelen. Naast gezinnen en 
ondernemingen denke de lezer aan orga
nisaties, overheden, non-profit instellingen 
etc. Een wirwar van patronen en activitei 
ten, welke men samenvattend het econo
misch proces noemt. Gecumuleerd over 
een bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld 
een jaar) zien we de neerslag van dit eco
nomisch proces in allerlei stat istische 
grootheden , zoals het nationaal produkt. 
de investeringen, de inflatie, kortom diver
se prijzen en volumina van de economie. 

Nu moge dit een wirwar van activiteiten 
zijn, het is bepaald geen chaotisch of or
deloos proces. Er bestaat een ordening. 
Aan zo'n economisch proces ligt ten 
grondslag een stelsel van institutionele ar
rangementen. Het gaat hierbij zowel om 
speciale instituties als om regelingen of 
gewoonten; zowel om formele bepalingen 
als intarmeleB Zo'n stelsel van institutione
le arrangementen noemt de wetenschap
per een economische orde. De economi
sche orde geeft als het ware structuur, 
vastigheid en continu'tteit aan het econo
misch proces 9 

Elk land kent zi jn eigen economische 
orde. Uiteraard zijn er analogieën of ver
schillen te constateren. In de economische 
theorie kent men allerlei indelingen van ty
pen economische stelsels. Het belangrijk
ste verschi l betreft de tegenstelling 'markt
economie' versus 'planeconomie'. Im
mers, de hoofdtaak van een economische 
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orde is het tot eenheid brengen van die 
miljarden aparte economische handelin
gen, dat wil zeggen het coördineren ervan. 
De twee belangrijkste coördinatie-mecha
nismen zijn de markt respectievelijk de 
(centrale) planning. In de theorie koppelt 
men hieraan de twee basisvormen van een 
zuiver economisch stelsel, namelijk de 
vrije ruilverkeersecanomie en de centraal 
geleide bevelseconomie. 10 

Het marktcoördinatie mechanisme ka
rakteriseert de economist wel als een ano
niem systeem dat op een horizontale of 
niet-hiërarchische wijze de diverse dispo
sities van de economische subjecten kop
pelt en terugkoppelt. In feite gaat het om 
een samenhangend geheel van deelmark
ten, waarbij overigens uiteenlopende vor
men van concurrentie (kunnen) bestaan. 
Het coördinatiemechanisme van de cen
trale planning kan men vervolgens karak
teriseren als een hiërarchisch en niet-ano
niem systeem. 

Soms noemt men een derde type van 
macro-economische coördinatie, namelijk 

7. Het algemene begrip 'economiciteit' kent de volgen
de twee deelbegrippen. nl. (a) doelmatigheid/effi
ciëntie, d.w.z. het minimaliseren van de kosten bij een 
gegeven prestatie. en (b) doeltreffendheid/effectivi
teit. d.w.z. het zoveel mogelijk realiseren van de ge
kozen doelen. Aanvullend moge nog worden opge
merkt dat ·economische' doelen als zodanig niet be
staan; doelen zijn van een algemener niveau . In het 
spraakgebruik identificeert men economiciteit veelal 
met efficiëntie. 

8. Men kan zeer uiteenlopende voorbeelden van derge
lijke economische instituties geven. Zeer specifieke 
zoals bijv . de centrale bank of een college van be
roep voor het bedrijfsleven of de SER. Meer alge
mener: het type geldstelsel of concrete marktvormen. 
Het kan gaan om formele regelingen zoals de Wet 
Economische Mededinging , of informele zoals con
venties of gedragsvormen. 

9. In algemene zin verstaat men onder het begrip 'eco
nomische orde': het gehele institutionele kader waar
binnen zich het economisch proces van een land vol
trekt. 

10. Er bestaan in de wetenschappelijke literatuur talloze 
typologieën of onderverdelingen van economische 
stelsels. Mijn studenten kregen indertijd ten mrnste 
twaalf soorten van indelingen. Een zeer bekende be
nadering is die van Neuberger & Duffy. nl. de DIM-ap
proach, waarbij 0 = Decision-making, I= lnformatron. 
en M = Motivation . Een nadeel hiervan is dat de polr
tieke aspecten onvoldoende aan bod komen . 
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het overleg." Op zichzelf beschouwd is dit 
geen fundamenteel coördinatiemechanis
me, want zowel op de markt als bij de plan
ning is het voeren van overleg een uitvoe
ringsinstrument Met termen als 'overleg
systeem' of 'overleg-economie' wordt 
doorgaans een bepaald type van institutio
neel arrangement bedoeld - binnen een 
markt- of een planeconomie - waarin 
(groepen van) organisaties onderling af
spraken maken over vrijwillige restricties 
op hwn gedrag. Een bijzondere variant treft 
men aan wanneer de overheid één van 
dergelijke overlegorganisaties is. We zijn 
daarmee aangeland bij de zogenaamde 
gemengde economie. 

In de realiteit is een concrete volkshuis
houding geen zuivere markt- of planeco
nomie. Meestal is er sprake van de een of 
andere variant van een mengsysteem Zo 
is de Nederlandse economie in beginsel 
een markteconomie, maar met een grote 
mate van overheidsbeïnvloeding. Op zeer 
verschillende manieren, zowel qua vorm
geving, intensiteit en reikwijdte, kan dit 
overheidsingrijpen plaatsvinden.' 2 

Historisch gezien is de gemengde eco
nomie een politiek antwoord geweest op 
de geconstateerde feilen van de (vrije) 
markteconomie. De politiek dient zich 
voortdurend af te vragen of de economi
sche orde niet aangepast moet worden. 
Immers, tijden en omstandigheden veran
deren (en daarmee ook de actuele proble
men), gegeven oplossingen gaan gebre
ken vertonen (raken geërodeerd), nieuwe 
tnztchten of belangen breken door. Zoals 
gezegd, in de jaren tachtig ging men twij
felen aan de wijze en de mate van het 
overheidsinterven iëren in de economie 
ter 1 d · ' . WIJ e Jaren negentig voor grootse ver-
nieuwingen staan. 

3.3 Coördinatieproblemen 
Voordat in paragraat 4 zal worden inge
gaan op de actuele problematiek van de 

tgefmengde markteconomie is het instruc-
Ie om eerst ·1 ' f nog stt te staan bij de meest 
undamentele probleemtypen van de 

Chrrsten De . 
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markt als coördinatiemechanisme respec
tievelijk van de overheid als regulator van 
de markteconomie. Analoge problemen 
van een planeconomie blijven hier onbe
sproken. 

De markt is blind, doof en 
kan niet ruiken. 

In bloemrijke taal zegt men weleens dat 
de markt niet al leen blind en doof is, maar 
tevens lijdt aan evenwichtsstoornissen, 
noch kan zij ruiken. De markt is blind om
dat zij onvoldoende in staat is om het be
lang van de toekomst (de toekomstige ge
neraties) in het proces te betrekken. De 
markt is doof omdat zij onvoldoende in 
staat is om zogenoemde externe effecten 
te internaliseren. '3 De markt lijdt aan even
wichtsstoornissen omdat zij labilite iten zo
als de conjunctuurbeweging vertoont. En 
de markt kan niet ruiken omdat allerlei a
sociale (verdelings)effecten blijken op te 
treden (zowel binnen een volkshu ishou-

11. Vgl. Ch.E. Lindblom, Politics and Markets, Basic 
Books, New York 1977. Tegen deze opvatting o.a. Th. 
Pütz, Grund/agen der theoretischen Wirtschaftspoli
tik, G. Fischer Verlag, Stuttgart 1975 . 

12. Verschil in reikwijdte bijv. een enkele bedrijfstak dan 
wel een gehele sector dan wel de gehele economie. 
Verschil qua intensiteit uiteenlopend van marktcon
form ingrijpen tot de markt geheel uitschakelend. Qua 
vorm grote verschillen zoals heffingen/subsidies. vèr
gunningen. eigen overheidsproduktie enz. 

13. Een 'extern effect' kan men omschrijven als: 'een ef
fect dat voortvloeit uit het handelen of nalaten van één 
of meerdere personen op de positie van andere huis
houdingen zonder dat dit effect wordt meegewogen 
in de besluitvorming'. Het begrip 'in ternaliseren' be
oogt juist dit laatste wél tot stand te (doen) brengen. 
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het overleg 11 Op zichzelf beschouwd is dit 
geen fundamenteel cobrdinatiemechanis
me, want zowel op de mark! als bij de plan
ning is het voeren van overleg een uitvoe
ringsinstrument Met termen als 'overleg
systeem' of 'overleg-economie' wordt 
doorgaans een bepaald type van institutio
neel arrangement bedoeld - binnen een 
markt- of een planeconomie - waarin 
(groepen van) organisaties onderling af
spraken maken over vrijwillige restricties 
op hun gedrag. Een biJzondere variant treft 
men aan wanneer de overheid een van 
dergelijke overlegorganisaties is. We zijn 
daarmee aangeland biJ de zogenaamde 
gemengde economie. 

In de realiteit 1s een concrete volkshuis
houding geen zuivere mark!- of planeco
nomle. Meestal is er sprake van de een of 
andere variant van een mengsysteem Zo 
1s de Nederlandse economie in beginsel 
een markteconomie, maar met een grote 
mate van overhe1dsbe1nvloeding Op zeer 
verschillende manieren, zowel qua vorm
gevlng, intensiteit en reikwijdte, kan dit 
overheidsingrijpen plaatsvinden 1

' 

Historisch gezien is de gemengde eco
nomie een politiek antwoord geweest op 
de geconstateerde feilen van de (vrije) 
markteconomie. De politiek dient zich 
voortdurend af te vragen of de economi
sche orde niet aangepast moet worden. 
lmmers, tijden en omstandigheden veran
deren (en daarmee ook de actuele proble
men). gegeven oplossingen gaan gebre
ken vertonen (raken geerodeerd), nieuwe 
inzichten of belangen breken door. Zoals 
gezegd, in de Jaren tachtig gmg men twij
felen aan de wijze en de mate van het 
overheidsintervenieren in de economie, 
terwiJI de Jaren negentig voor grootse ver
nleuwingen staan. 

3.3 Coordinatieproblemen 
Voordat 1n paragraaf 4 zal worden inge
gaan op de actuele problematiek van de 
gemengde markteconomie, is het instruc
tief om eerst nog stil te staan b1j de meest 
fundamentele probleemtypen van de 
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mark! als coordinatiemechanisme respec
tievelijk van de overheid als regulator van 
de markteconomie. Analoge problemen 
van een planeconomie blijven hier onbe
sproken 

De markt is blind, doof en 
kan niet ruiken. 

In bloemrijke taal zegt men weleens dat 
de mark! niet aileen blind en doof is, maar 
Ievens lijdt aan evenwichtsstoornissen, 
noch kan zij ruiken. De mark! is blind om
dat zij onvoldoende in staat is om het be
lang van de toekomst (de toekomstige ge
neraties) in het proces te betrekken. De 
mark! is doof omdat zij onvoldoende in 
staat is om zogenoemde externe effecten 
te internaliserenn De mark! lijdt aan even
wichtsstoornissen omdat zij labiliteiten zo
als de conjunctuurbeweging vertoont En 
de mark! kan niet ruiken omdat allerlei a
sociale (verdelings)effecten blijken op te 
treden (zowel binnen een volkshuishou-

11 Vgl. Ch.E. Lrndblom. Politics and Markets. Basic 
Books. New York 1977. Tegen deze opvatting o.a. Th. 
Putz. Grundlagen der theoretlschen Wirtschaftspoli
tlk. G Frscher Verlag. Stuttgart 1975 

12 Verschrl rn rerkwrJdle bijv een enkele bedriJfstak dan 
wei een gehele sector dan wei de gehele economie 
Verschrl qua rntensrtert urteenlopend van marktcon
form rngrrJpen tot de markt geheel uitschakelend. Qua 
vorm grote verschrllen zoals heffingen/subsrdres. ver
gunnrngen ergen overheidsproduktre enz 

13 Een 'extern effect kan men omschrrjven als: ·een ef
fect dat voortvloeit urt het handelen of nalaten van een 
of meerdore personen op de positre van andere hurs
houdrngen zonder dat dit effect word! meegewogen 
111 de besluitvormrng Het begrrp 'rnternaliseren' be
oogt JUrst drt laatste wei tot stand te (doen) brengen. 

371 



ding als tussen Ianden onderl1ng). Het kan 
1nderdaad niet ontkend worden dat de 
markt liJdl aan dergeiiJke mankementen 

Zander naar kompleetheid te streven is 
de onderstaande typering van de struc
tuurproblemen van de markt als coordina
tiemechanlsme te geven. 

(a) In de eerste plaats is de markt soms 
uberhaupt n1et in staat om de allocatieve 
taak uit te voeren Het meest bekende ge
val is dat van de zuiver collectieve goede
ren. Evenmin kan de markt zogenoemde 
'Ja/neen' besluiten aan. Generaliserend 
betekent d1t het niet in staat zijn om de het 
marktproces constituerende instituties zelf 
te realiseren Vandaar ook het belang van 
de sociale en politieke orde voor de consti
tuering van de economie. 

(b) In de tweede plaats slaagt de markt 
soms niet in het effectueren van een eco
nomisch gez1en (Pareto) efficiente situatie. 
Dit is doorgaans het geval wanneer er on
voldoende werkzame concurrentie op de 
markten bestaat. Men denke hierbij aan 
natuurlijke monopolies, monopolies met 
permissie, of georganiseerde monopolo·l
de gevallen (kartels, dalende grenskosten 
etc ) In de prakliJk vall dit probleem 
meestal mee, omdat via de potentiele con
currentie en de technologische vooruit
gang de dynamische efficientie sneller ge
waarborgd wordt dan de statische effi
cientie. ·.· 

(c) In de derde plaats kent de markt het 
probleem van de mogelijke labiliteit. Naast 
specifieke problemen (zoals bijvoorbeeld 
varkenscycli-achtige markten) slaat dit 
probleem op de conjunctuurgolf en op an
dere meer trendmatige onevenwlchtighe
den zoals de structurele werkloosheid of 
inflatoire explosies. Macro-economisch 
gezien betekent dit zowel een gebrek aan 
macro-efficientie als sociale en politieke 
gebreken. 

(d) In de vierde plaats schiet het markt
mechanisme tekort als bewerker van de 
optimale graad van efficientie in de volks
huishouding doordat het beslissingsbereik 
van de biJ de marktbeslissingen betrokken 
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subjecten in hun respectievelijke afwegin
gen n1et of slechts ten dele de belangen 
van anderen betrekken. Wetenschappers 
noemen dit de externe effecten' van het 
economisch handelen van subjecten. 

(e) In de vijfde plaats is dit laatste man
eo uit te breiden tot de tijdsdimensie In het 
algemeen neemt het marktmechanisme 
slechts de belangen (ook al spelen hierbij 
toekomstverwachtingen en -overwegingen 
van hen een rol) van de subjecten die in de 
actuele marktsituatie betrokken zijn. De 
belangen van toekomstige situaties spelen 
nauwelijks een rol. Ook de anticipatie op 
de - voorzover kenbare of taxeerbare -
toekomst is in de regel uiterst beperkt in 
het vrije marktproces. 

(f) In de zesde plaats, ten slotte, be
hoeft het resultaat van een economisch ef
ficient marktproces niet overeen te stem
men met wat men sociaal of politiek 
ethisch verantwoord vindt. Het bekendste 
voorbeeld is de kritiek op een veel te sche
ve inkomens- en vermogensverdeling, die 
spontaan kan ontstaan in een volledig vrije 
markteconomie Ook andere gevallen, zo
als bijvoorbeeld de voorziening met semi
collectieve goederen en diensten, kan 
men hieronder rekenen. 

De aard van bovengenoemde manco's 
van het volledig vrije marktmechanisme is 
dus nogal uiteenlopend. In het laatste ge
val vloeit de kritiek voort uit buiten-econo
mische overwegingen. lmmers ook niet
economische normen spelen een rol bij de 
maatschappelijke uitkomsten van institu
tionele arrangementen. In de andere ge
vallen is er om de een of andere reden een 
gebrek aan voldoende maatschappelijke 
efficientie of opereert het allocatie-mecha
nisme in het geheel niet Bij de beschou
wingen in paragraaf 4 keren deze proble
men uiteraard terug. 

Maar niet aileen het marktmechanisme 

14 Onder ·stat:schc eff:c:ent:e verstaat men het bere:ken 
van een max:male cff:c:ent:c b11 gegeven en constan
te omstand:gheden In het geval va:1 ·dynam:sche ef
f:Cient:c veranderen JUISt de cxogenc omstand:ghe
den. zoals met name de technolog:e 
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kent structurele functioneringsproblemen 
Ook het (re)ageren van de overheid op het 
terrein van het economische kent dergeliJ
ke problemen. 

(I) In de eerste plaats is het zelfs in een 
democratische politieke orde welhaast on
mogeliJk om een perfecte transformatie te 
organiseren tussen de preferenties van de 
(kiesgerechtigde) burgers en de politieke 
besluitvorming. Dit heeft onder meer te 
maken met zaken als periodiciteit van ver
kiezingen, stemmen op een partij als 
package-deal, coalitie-vorming, invloed 
van de marginale ('zwevende') kiezers, 
bestaan van gepassioneerde minderhe
den, gebrek aan betrokkenheid en/of infor
matiebehoefte, stemprocedurele proble
men respect1evei1Jk de zelfstandige rol van 
de preferenties (en belangen) van de poli
tici en de 'uitvoerende' ambtenaren. 

(II) In de praklijk van de politieke be
sluitvorming fungeren veelal geprofessio
naliseerde pressiegroepen, die er in sla
gen een overbedeling van hun wensen te 
realiseren (inclusief overdrachtsuitgaven) 
Oil verschijnsel word! gestimuleerd door 
de losse of zelfs doorgesneden band Ius
sen consumeren en betalen. 

Politici tonen gebrek aan 
lange-termijndenken. 

(Ill) In de derde plaats lijden aan her
verkiezing onderworpen politici aan myo
pia, dat wil zeggen een gebrek aan lange
termijndenken Zowel de uiteindelijk fun
damentele lange-termijnbelangen (en pro-

Cl1rrston Dernocratrscho Verkennrngen 10/90 

blemen) worden hierdoor onvoldoende 
gediend, maar Ievens impliceert deze af
wijking de verspillende neiging om beleid 
af te breken en aan nieuwe items te begin
nen. 

(IV) In samenhang met een dergelijke 
myopia bestaat het gevaar van op politie
ke gronden ge·lnduceerde labiliteiten in de 
economie. Dit kan samenhangen m2t be
leidswiJzigingen (of intensiveringen) met 
het oog op naderende verkiezingen (de 
zogenoemde politieke conJunctuurgol
ven) Maar het kan ook gaan om techni
sche problemen zoals de juiste timing en 
dosering van beleid, waarbij overshooting 
voor de hand ligt, zodat eveneens een ex
tra instabiliteit word! geschapen. 

(V) In de vijfde plaats leiden de eerder 
genoemde punten (I) en (II) tot een opstu
wing van de collectieve uitgaven, onder 
verdringing van andere bestedingen. Het 
is zeer de vraag of de burgers dit uiteinde
lijk begeerd hebben. Voorts is er een extra 
belastingheffing nodig, welke nog los van 
de heffingskosten in welvaartstheoretische 
termen een excess burden betekent. Bo
vendien dreigt er voortdurend een aanslag 
op de evenwichtigheid van de overheidsfi
nancien. 

(VI) In de zesde plaats, ten slotte, moet 
er gewezen worden op de problemen van 
efficientie en effectiviteit. Gebrek aan effi
cientie mag men verwachten van elke bu
reaucratie met onmeetbare eindprodukten 
en ambtelijke beleidsruimte. Naarmate 
een organisatie meer 'lagen' kent, word! 
dit negatieve effect versterkt. Risico-mij
ding vormt een aanvullende factor; ook in
ertia en tijdverlies dienen in aanmerking te 
worden genomen Voorts is veel beleid, 
dat mikt op correctie van marktuitkomsten 
ineffectief (onder meer vanwege afwente
ling, omleiding, vermijding of andere tech
nieken). Tevens is er doorgaans sprake 
van onbeoogde effecten respectievelijk 
koppel-effecten op andere deelterreinen 
van de economie. In aansluiting hierop 
moge nogmaals herinnerd worden aan de 
relatieve inefficientie en ineffectiviteit van 
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de overheidsplanning, of het nu gaat om 
integrale planning of facetplanning! 15 

Het moge dus zo zijn, dat de markt als 
coördinatiemechanisme onderhevig is aan 
ernstige mankementen, het is evenmin zo 
dat overheidsbeleid in staat zou zijn om 
zonder problemen de taken van de markt 
over te nemen . De rol van de overheid in 
de economie is wel iswaar onmisbaar (van
wege de marktfeilen), maar de cruciale 
vraag is die naar de aard en de omvang 
van zulk interven iëren . Dit vormt het pro
bleem van paragraaf 4. 

4. Naar een nieuwe markteconomie 

4. 1 De conceptie van de 'verantwoordelij
ke samenleving ' als eerste antwoord 
De kernvraag waarop een moderne sa
menleving een bevredigend antwoord 
moet geven, is hoe de aard en de omvang 
van het overheidsingrijpen in de economie 
(respectievelijk andere maatschappelijke 
deelterreinen) vormgegeven kan worden , 
zodanig dat de structurele mankementen 
van de markt worden gerepareerd of ge
compenseerd zonder te verval len in de 
statale woekeringen en maatschappelijke 
distorsies zoals tijdens de dagen van de 
verzorgingsstaat. Het voor de handliggen
de antwoord van ve len in de jaren tachtig: 
'Terug naar de markt' ' is we liswaar begrij 
pelijk en kent een kern van juistheid , maar 
kan géén voldoende antwoord zijn . Er is 
meer nodig om de alom gewenste maat
schappelijke doeleinden te verwezenlij
ken. De traditionele bestaande markteco
nomie moet daarom gerenoveerd worden. 
Hoe kan dit gebeuren? 

Het CDA heeft hiertoe de gedachte van 
de 'verantwoordelijke samenleving ' gefor
muleerd. Via deze conceptie zou - met 
name - het economisch leven veel bevre
digender kunnen worden georganiseerd 
dan in de vezorg ingsstaat of in de klassie
ke vrijheidsstaat. In paragraaf 2.2 is de 
strekking van deze gedachte weergege
ven. De overheid moet zich niet (laten) op
zadelen met de taak om alle maatschap-
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pelijke perikelen via overheidsinterventies 
op te lossen. Integendee l, maatschappelij
ke verantwoordeli jkheden moeten breed 
gespreid, en teruggelegd worden bij so
ciale partners , bedrijfsleven, organisaties , 
groepen en andere (markt)partijen . Dan 
kan de overheid zich efficiënt concentre
ren op essentiële taken, terwijl via coördi
nerend overleg het gedrag op hoofdlijnen 
onderling kan worden afgestemd. 

Deze conceptie van de verantwoordelij
ke samenleving lijkt een zeer aantrekkelij
ke gedachte. Duidelijk is ook dat deze idee 
spoort met de grondmotieven van het 
christen-democratisch denken. Maar ook 
ve len buiten het CDA tonen sympathie er
voor. Hun bedenking ligt vooral in de nog 
betrekkelijke vaagheid ervan. Hoe moet 
deze gedachte concreet gestalte krijgen? 
Het CDA is voortdurend bezig om dit laat
ste tot uitdrukking te brengen. In stud ie
rapporten, verkiez ingsprogramma's en 
praktische politiek worden voorstellen ge
formuleerd ter belichaming van deze con
ceptie . Ter indicatie van het type maatre
gelen , welke in dit verband worden/wer
den gepresenteerd , het volgende. Het 
gaat daarbij zowel om de 'overheid' als 
aangrijpingspunt van gewijz igd beleid als 
om de 'maatschappij' (respectievel ijk in dit 
verband de 'economie '). 

Voor wat betreft de overheid steunt het 
CDA de bekende maatregelen ('grote ope
raties ') met het oog op de afslanking en 
grotere doelmatigheid van het overheids
apparaat , maar ook andere financierings
methoden op het subsidiefront (budgetfi
nanciering , deel-financiering etc.), overhe-

15. Hoeveel waardering men ook kan hebben voor der
gelijke ideeën zoals overlegplanning of indicatieve 
planning etc . de effectiviteit van zulke vormen blijkt 
steeds weer te kort te schieten . Zie bijv. recente plei
dooien om het 'centraal overleg ' tussen sociale part
ners en de overheid anders te structureren . Vgl. bijv. 
W. Albeda & A.P. van Veen , 'Pleidooi voor een ander 
centraal akkoord', ESB 1990,372-378. of C. lnja & C 
Sips. 'Een nieuw model voor het centraal overleg in 
de jaren negentig ', ESB 1990, 536-539. Ook interes
sant is: P. de Haan & R. Fernhout, 'Economisch orde
ningsrecht en gespreide verantwoordelijkheid ', AR
Staatkunde 1978 (12) , 476-486. 
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veling van overheidstaken en vormen van 
bestuurlijke vern ieuwing worden gepropa
geerd. Voorbeelden hierbij zijn tripartise
ring van de arbeidsvoorziening , pleidooi 
voor het leggen van uitvoeringstaken van 
de sociale zekerheid bij soc iale partners, 
opwaardering van het centraal overleg 
tussen overheid en sociale partners ten 
behoeve van inflatiebeteugeling en bestrij
ding van de structurele werkloosheid (on
der andere van ouderen, allochtonen en 
vrouwen), het creëren van overlegvormen 
op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs 
en de steun voor het afsluiten van milieu
convenanten tussen overheid en bedrij
ven. Een duidelijke rode draad is gelegen 
in het consequente pleidooi voor het han
teren van overlegvormen, zowel tussen 
maatschappelijke organisaties of groepen 
onderling als tussen overheid en organisa
ties, en het uitbrengen van een duidelijk 
appel op betrokkenen om via zulk coördi
nerend overleg de ontvangen maatschap
pelijke verantwoordelijkheid ook te effec
tueren . 

De cruciale vraag die de kritische lezer 
moet stellen, luidt: En leidt nu een dergelij
ke reorganisatie van de maatschappelijke 
besluitvorming conform de conceptie van 
de verantwoordelijke samenleving inder
daad tot het realiseren van de maatschap
pelijk gewenste doelen zonder de proble
men van de verzorgingsstaat (respectieve
lijk d1e van de klassieke markteconomie)? 
. Eerlijk gezegd ben ik niet erg optimis

tisch . Toegegeven, een finale beoordeling 
IS pasecht mogelijk nadat het in de praktijk 
volledig IS uitgeprobeerd Voorts toegege
ven , geen enkele benadering is in staat om 
perfecte en probleemloze oplossingen te 
geven. Bovendien zij erkend dàt de sug
gesties, geformuleerd op basis van de 
Idee van de verantwoordelijke samen le
Ving, op zichzelf zeker een positieve bij
drage kunnen leveren . Het regelmatig uit
brengen van een maatschappelijk appel 
kan (al moet de overheid zelf er voorzichtig 
mee ·· ) Zijn bevruchtend werken op het 
gedrag van personen, groepen en organi-
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saties in de samen leving . Ook in die zin 
mag men en ige fiduc ie hebben in de effec
ten van positief 'demonstratie-gedrag' 
Ondanks al deze positieve facetten moet 
men vrezen dat zo 'n invulling van de ge
dachte van de verantwoordelijke samenle
ving in onze moderne samenleving onvol
doende effect kan geven. Voor deze stel
lingname is een aantal harde argumenten 
te presenteren. Ik specificeer de volgende 
zes redenen. 

(1) Het leggen van een maatschappelij
ke verantwoordelijkheid blijft op zichzelf 
genomen tamelijk vaag zolang er geen 
sprake is van de toedeling van aanspreek
baarheid en aansprakelijkheid (compleet 
met eventuele sancties). Dit laatste com
plement is niet onmogelijk, maar het is dan 
de vraag in hoeverre zoiets indruist tegen 
de 'terugtredende' overheid in de concep
tie van de verantwoordelijke samen le
ving.'6 

(2) Vervolgens is het de vraag in hoe
verre men de toedeling van maatschappe
lijke verantwoordel ijkheid aanvaardt. Stel 
bijvoorbeeld dat de overheid meent dat 
sociale partners verantwoordel ijk dienen 
te zijn voor het werkloosheidsprobleem 
(waarvoor tenminste enige grond is van
wege de invloed van hun bes luiten op stra
tegische economische grootheden, welke 
van direct belang zijn voor de ontwikkeling 
van de werkloosheid). Accepteren sociale 
partners dan zo'n verantwoordelijkheid? 
Vermoedelijk niet, en zeker niet ongeclau
su leerd. Bovendien, aanvaardt de rest van 
Nederland zoiets van de overheid (ook al 
zou 'Den Haag ' dit accorderen)? 

(3) Zelfs wanneer de beoogde dragers 
van de gespreide maatschappelijke ver
antwoordelijkheid positief zouden instem
men (bijvoorbeeld wanneer het om een 
deel-probleem zou gaan zoals de financië
le afspraken over de boven-minimale 

16 . . Dergelijke kritieken vindt men bijv. bij: J. Tinbergen, 
De beste sociale orde', AR-Staatkunde 1978, 469-
475; H. Langman, 'Een moedig rapport ', AR-Staat
kunde 1978, 461-468. 
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veltng van overhetdstaken en vormen van 
bestuurlijke vernieuwing worden gepropa
geerd Voorbeelden hierbiJ zijn tripartise
ring van de arbeidsvoorziening, pleidooi 
voor het leggen van uitvoeringstaken van 
de sociale zekerheid bij sociale partners, 
opwaardering van het centraal overleg 
tussen overheid en sociale partners ten 
behoeve van inflatiebeteugeling en bestriJ
ding van de structurele werkloosheid (on
der andere van ouderen, allochtonen en 
vrouwen), het creeren van overlegvormen 
op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs 
en de steun voor het afsluiten van milieu
convenanten tussen overheid en bedriJ
ven. Een duidelijke rode draad is gelegen 
in het consequente pleidooi voor het han
teren van overlegvormen, zowel tussen 
maatschappelijke organisaties of groepen 
onderling als tussen overheid en organisa
ties, en het uttbrengen van een duidelijk 
appel op betrokkenen om via zulk coi:irdi
nerend overleg de ontvangen maatschap
peltjke verantwoordelijkheid ook te effec
tueren. 

De cruciale vraag die de kritische lezer 
moet stellen, luidt: En leidt nu een dergeliJ
ke reorganisatie van de maatschappelijke 
besluitvorming conform de conceptie van 
de verantwoordelijke samenleving inder
daad tot het realiseren van de maatschap
pelijk gewenste doelen zonder de proble
men van de verzorgingsstaat (respectieve
lijk die van de klassieke markteconomie)? 

Eerlijk gezegd ben ik niet erg optimis
tisch. Toegegeven, een finale beoordeling 
is pas echt mogelijk nadat het in de praktijk 
volledig is uitgeprobeerd Voorts toegege
ven, geen enkele benadering is in staat om 
perfecte en probleemloze oplossingen te 
geven Bovendien zij erkend dat de sug
gesties, geformuleerd op basis van de 
idee van de verantwoordelijke samenle
ving, op zichzelf zeker een positieve bij
drage kunnen leveren. Het regelmatig uit
brengen van een maatschappelijk appel 
kan (al moet de overheid zelf er voorzichtig 
mee zijn) bevruchtend werken op het 
gedrag van personen, groepen en organi-
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saties in de samenleving. Ook in die zin 
mag men enige fiducie hebben in de effec
ten van positief 'demonstratie-gedrag' 
Ondanks al deze positieve facetten moet 
men vrezen dat zo'n invulling van de ge
dachte van de verantwoordeliJke samenle
ving in onze moderne samenleving onvol
doende effect kan geven Voor deze stel
lingname is een aantal harde argurnenten 
te presenteren. lk specificeer de volgende 
zes redenen. 

( 1) Het leggen van een maatschappelij
ke verantwoordelijkheid blijft op zichzelf 
genomen tamelijk vaag zolang er geen 
sprake is van de toedeling van aanspreek
baarheid en aansprakelijkheid (compleet 
met eventuele sancties) Dit laatste com
plement is niet onmogelijk, maar het is dan 
de vraag in hoeverre zoiets indruist tegen 
de 'terugtredende' overheid in de concep
tie van de verantwoordelijke samenle
ving.''' 

(2) Vervolgens is het de vraag in hoe
verre men de toedeling van maatschappe
lijke verantwoordelijkheid aanvaardt. Stel 
bijvoorbeeld dat de overheid meent dat 
sociale partners verantwoordelijk dienen 
te zijn voor het werkloosheidsprobleem 
(waarvoor tenminste enige grond is van
wege de invloed van hun besluiten op stra
tegische economische grootheden, welke 
van direct belang zijn voor de ontwikkeling 
van de werkloosheid) Accepteren sociale 
partners dan zo'n verantwoordelijkheid? 
Vermoedelijk niet, en zeker niet ongeclau
suleerd. Bovendien, aanvaardt de rest van 
Nederland zoiets van de overheid (ook al 
zou 'Den Haag' dit accorderen)? 

(3) Zelfs wanneer de beoogde dragers 
van de gespreide maatschappelijke ver
antwoordelijkheid positief zouden instem
men (bijvoorbeeld wanneer het om een 
deel-probleem zou gaan zoals de financie
le afspraken over de boven-minimale 

16 Dergelljke kntieken vindt men biJV b11 J. T1nbergen. 
De beste sociale orde' AR-Staatkunde 1978, 469-

475, H. Langman 'Een moed1g rapport', AR-Staat
kunde 1978, 461-468 
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werknemersverzekeringen), rijzen er ern
stige problemen. lmmers, op welke wijze 
kan de besluitvorming van zulk overleg ef
fectief opgelegd worden aan de individu
ele bedrijven respectievelijk individuele 
werknemers zonder verstrekking van ade
quate sancties (zoals publieke/collectieve 
verbindendverklaring annex strafboetes )? 
Juist in gevallen waarin het gaat om tame
lijk centrale problemen, waarbiJ het boven
dien in beginsel gaat om gedeelde verant
woordelijkheden (met inbegrip van de 
overheidl), stuit de uitvoering op het pro
bleem van de effectuering en de benodig
de differentiatie. In het gegeven voorbeeld 
zou de besluitvorming lager gelegd moe
ten worden (bijvoorbeeld op bedrijfstakni
veau), hetgeen eveneens complicerend 
werkt. 

(4) Naast de bezwaren van eenzijdig
heid, over-globaliteit en gebrek aan effec
tiviteit loopt besluitvorming op hoog maat
schappelijk niveau het gevaar van 'corpo
ratisme' Juist wanneer bepaalde 
(groeps)organisaties bekleed worden met 
para-statale bevoegdheden, ontstaat het 
gevaar van de bevordering van de (meest 
betrokken) groepsbelangen. Nog los van 
de bezwaren tegen zulke constructies op 
grond van de juiste overheidsbeschou
wing, dient men de belangen van niet-ge
representeerde groepen beter te bescher
men. 

(5) Hoe loffelijk het betoog pro bevor
dering van de interne democratisering in 
maatschappelijke organisaties ook is, het 
Ievert geen perfecte besluiten op. Ten 
aanzien van de politieke besluitvorming 
werd hierop reeds gewezen in paragraaf 
3.3. Hierbij komt nog een extra probleem. 
Empirisch blijkt er een belangrijk verschil 
te kunnen optreden tussen wat een per
soon zegt dat er (maatschappeliJk of poli
tiek) moet gebeuren en wat hij/zij zelf in fei
te beslist. Zo zijn er velen in Nederland die 
de maximumsnelheid op of onder de hon
derd kilometer per uur willen fixeren, maar 
die er zichzelf beslist niet aan houden. 
Kennelijk moeten er restricties, controles 
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en sancties op micro-schaal bijgeleverd 
worden.'' 

(6) Met dit laatste stuiten wij op een 
kernpunt. Gezien de probleemstelling 
zoekt het CDA - terecht - een alternatief 
voor opgeschroefd en gedetailleerd over
heidsdirigisme. Een oplossing via aanvul
iend en globaal cobrdinerend overleg op 
- noodgedwongen- tamelijk hoog niveau 
is op zijn best incompleet. Juist omdat veel 
problemen op micro-beslissingsniveau 
blijken te ontstaan. Men denke aan de mi
lieuproblematiek; of aan het vraagstuk van 
de niet betrokken externe effecten; of aan 
de problemen van een effectieve inko
mensherverdeling I Wat dus ontbreekt is 
een effectieve aansluiting op het gedrags
niveau van de burgers. 

4. 2 Een aanvulling.· 're-modelling' van de 
markt 
De conclusie uit de vorige paragraaf 4.1 is, 
dat het oogmerk van de idee van de ver
antwoordelijke samenleving slechts een 
serieuze kans op realisatie maakt wanneer 
deze conceptie op instrumenteel niveau 
aangevuld wordt op een zodanige manier 
dat gedrag van mensen op micro-niveau 
kan worden veranderd. Is zo'n aanvulling 
denkbaar en ook praktisch uitvoerbaar? lk 
meen van wei. Eerst een algemene toelich
ting op het hoe en het waarom. 

Het economisch proces rust op een 
veelheid van beslissingen die economi
sche subjecten voortdurend nemen. Bij 
zulke frequente en min-of-meer repetitieve 
beslissingssituaties is een grote mate van 
individueel rationeel en egocentrisch ge
drag waarschijnlijk. Sociaal of altru1stisch 
gedrag bestaat wei, maar is veelal slechts 
incidenteel. Bovendien dringen sterke 
concurrentie of demonstratie-effecten in 
dezelfde richting van 'oogkleppen-ge
drag'. Correctie van zulk micro-gedrag op 
bepaalde punten moet aangrijpen op de 

17 Vgl biJV G Brennan & L Lomasky, Institutional as
poets of mer1t goods' analys1s Fmanzarch:v 1983 
183-206. 
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keuzevriJheidsruimte welke het economi
sche subject op de markt bezit. 

Dit kan op tal van verschillende manie
ren Het meest bekend ziJn ingrepen in de 
marktvorm (mate van concurrentie), be'in
vloeding van de marktprijzen (via belastin
gen/subsidies, minimum/maximumprijzen 
etc.) of via contingentering van de volumi
na op de mark!. In het algemeen leveren 
zulke manipulaties slechts in bijzondere 
gevallen of op korte termiJn werkelijk be
vredigende resultaten op Er bestaat ech
ter een ander alternatief voor het remade
len van een mark!. Een markt werkt name
lijk niet in het luchtledige, maar is 
institutioneel verankerd. Er bestaat voor 
elke mark! immers een verzameling van re
gels, gewoonten, technieken en dergelijke 
institutionele arrangementen '" Zeer be
langrijk hienn is het systeem van (eigen
doms)rechten, kwalitatief zowel als kwanti
tatief. Oat wil zeggen, wat is de aard van 
de onderliggende rechten (ten aanzien 
van de te verhandelen goederen of dien
sten) respectievelijk de verdeling ervan 
over de economische subjecten. 

De wetenschap spreekt hierbij bewust 
van 'rechten', meervoudsvorm. Dit ge
schiedt omdat men eigendom opvat als 
een bundel van afzonderlijk te onderschei
den deelrechten.'' Uiteraard kent ook de 
Nederlandse economie zo'n ondergrond 
van het rechtensysteem De lezer denke 
hterbij niet aileen aan het traditionele 
eigendom van roerende of onroerende 
goederen, maar ook aan zaken als het al of 
niet hebben van een werkvergunning, ver
bod van arbetd voor jeugdigen, huurbe
schermingsrechten, subsidieaanspraak
rechten enzovoort. In de moderne econo
mische theorie bestaat er een richting 
(meestal aangedutd als de Reformistische 
lnstitutionalisten) die voorstander is van 
een hervormingsbeleid via een vernieu
wing van de markteconomie door middel 
van een renovatie van de onderliggende 
etgendomsrechten of soortgelijke maatre
gelen Langs deze weg acht deze denk
rtchttng het mogeliJk om via een duurzaam 
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democratisch gelegitimeerde besluitvor
ming nieuwe institutionele arrangementen 
te creeren op grand waarvan een dusdani
ge markt word! geconstitueerd, dat ener
zijds een efficient werkend marktstelsel 
behouden blijft, maar anderzijds negatieve 
externe effecten (zoals bijvoorbeeld de mi
lieuvervuiling) kunnen worden geredu
ceerd en tegelijkertijd een redelijke solida
riteit kan worden bereikt. 

De crux van deze benadering is gele
gen in het wijzigen van het rechtensys
teem zodanig dat restricties of plichten 
worden getnternaliseerd, dat wil zeggen 
dat de economische subjecten automa
tisch gedwongen worden dergelijke min
effecten te betrekken bij hu11 afwegingen. 
Dit vermindert de kans op PD-achtige si
tuaties zodat de doeltreffendheid van het 
stelsel wordt vergrool. 20 Historisch gezien 
is dit trouwens niet iets nieuws onder de 
zon. AI vanouds is op een dergelijke wijze 
aan de samenleving gesleuteld. De markt 
is immers een cultureel verschijnsel, een 
menselijke institutie. Daarom mag de hui
dige marktorde niet als gefixeerd be
schouwd worden, maar dient de politiek 
- onder behoud van het super-efficiente 
marktsysteem - te streven naar een aan
passing van het onderliggende rechten
systeem dat maatschappelijke problemen 
zoveel mogelijk worden gereduceerd. 

1 B. Op drverse niveaus kan men rnstitutronele marktarran
gementen onderscherden. Zo rs de 'mark!' zelf een 
hrstorisch gegroeid rnstitutioneel arrangement. Op 
concrete markten gelden specrfieke arrangementen, 
zoals brJV typen van verlrng-, priJSbepalrngs- of toewiJ
zingssystemen. Hrerbrnnen bestaan weer nog gede
tarlleerder regels. zoals biJV leverings-. betalings- of 
standaardisatreregels. 

19 Wanneer men de term 'property rights' in de meest 
letterlrJke zrn van ergendomsrechten opvat, geldt 
reeds dat het dan gaat om een 'bundel' van samen
hangende maar veelal economisch gedrllerentreerde 
rechten. zoals brJV. bezrtsrecht. gebrurksrecht, 
vruchtgenot, overdrachtsrecht, afstotingsrecht enz .. 
Meestal gebruikt men de term 'property rights' echter 
rn rurmere zrn, nl als elke verzamelrng rechten en 
plrchten. 

20. De term 'PO' ( ~ Prrsoners' Dr lemma) heeft betrekking 
op een situatie waarrn rndrvrdueel gedrag vanwege 
lacunes rn de coordinatie nret leidt tot een optrmale 
urtkomst van het proces. brJV. omdat men bang is dat 
een andere actor parasrtarr zal opereren 
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Ter adstructie van deze stelling en ter 
verheldering van het wezenlijke van deze 
gedachte eerst nog een h1storisch voor
beeld. 01t voorbeeld betreft de eigen
domsrechten van de grond. Oorspronke
lijk was het gebruik van de grond geheel 
vrij. Naarmate de bevolkingsdruk groter 
werd en de neiging z1ch te vestigen op 
vaste plaatsen groeide, begonnen men
sen in toenemende mate (sociale) afspra
ken te maken over nate volgen gedragsre
gels. Heel scherp ziet men dit gebeuren in 
de fase dat in individuele eigendom be
heerde bouwgrond word! gecombineerd 
met communale weide- en woeste gran
den. Op den duur verdwiJnen dergelijke 
communale gronden (doorgaans als ge
volg van bepaalde technologische en eco
nomische krachten) nadat eerst tal van 
aanpassingen in de communale rechten/ 
plichten structuur zijn aangebracht.'' Zo'n 
ontwikkeling in de aard van het grondei
gendom is ook na de individualisering 
doorgegaan. Zo mocht een burger vroe
ger overal in Nederland een huis bouwen, 
mils men de (onder) grond maar in eigen
dom hield. Nu moet er sprake zijn van een 
speciale bestemming als bouwgrond (plus 
een nadere categorie aanduiding respec
tievelijk aanvullende beperkende voor
schriften). Zo kan eveneens het gebruik 
van landbouwgrond aan beperkingen on
derhevig zijn. Een voorbeeld is het ver
plichte scheuren van grasland ten gunste 
van akkerbouw lijdens de bezetting. 

Het bovenstaande historische voor
beeld illustreert de mogelijkheid om door 
middel van aanpassing van het onderlig
gende economische rechten/plichten sys
teem belangrijke wijzigingen aan te bren
gen in het economisch proces, zij het- in
dien het verstandig gebeurtl- met behoud 
van het efficient werkende marktsysteem. 

Voordat ik in paragraaf 4.3 vier nader 
uitgewerkte suggestieve voorbeelden van 
deze institutionalistische benadering geef, 
eerst nog een afsluitende opmerking over 
de rol van de overheid in deze opvatting. 

In een beroemd geworden artikel heeft 
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T1nbergen indertijd bewezen dat een 
markteconomie faalt in het geval van be
langnjke externe effecten? Hij conclu
deerde daaruit de noodzaak van actief 
overheidsingrijpen. Standaard instrumen
ten ziJn daarbij 
a zelf produceren van (ant1)activiteiten, 
b subsidies/heffingen op bepaalde activi-

teiten, 
c systeem van vergunningen, of 
d stelsel van geboden/verboden. 
Ten onrechte ontbrak daarbiJ het alterna
tief van een WiJziging in het rechten/plich
ten systeem. Uiteraard vervult biJ zo'n laat
ste aanpak de overheid een cruciale rol. 
Echter niet in de vorm van een voortdurend 
sturende, dirigerende of discretionaire be
voegdheden uitoefenende overheid(sbu
reaucratie). Wei in de vorm van een door 
middel van regelgeving constituerende 
overheid. In moderne termen de overheid 
schept een werkeliJke 'kaderregeling', 
waarbinnen de economische subjecten 
zelfstandig en vrij uit de voeten kunnen. Oil 
laatste is noodzakelijk om de gewenste 
flexibiliteit en doelmatigheid te bewaren. 

Politieke besluiten lijden 
nogal eens aan 
onvoldoende permanentie. 

21 Vgl. biJV C J. Dahlman The open f1eld system and 
beyond. Cambr1dge 1980 

22 J. Tinbergen. The Theory of the Opt1mum Reg1me. 1n 
Selected Papers. Noordhollandse U1tgeversmaat
schapp1J, (Amsterdam 1959). 264-307. 1dem in het 1n 
voetnoot 16 genoemde art1kel 
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Ter adstructie van deze stelling en ter 
verheldering van het wezen lijke van deze 
gedachte eerst nog een historisch voor
beeld . Dit voorbeeld betreft de eigen
domsrechten van de grond. Oorspronke
lijk was het gebruik van de grond geheel 
vrij. Naarmate de bevolkingsdruk groter 
werd en de neiging zich te vestigen op 
vaste plaatsen groeide, begonnen men
sen in toenemende mate (sociale) afspra
ken te maken over na te volgen gedragsre
gels. Heel scherp ziet men dit gebeuren in 
de fase dat in individuele eigendom be
heerde bouwgrond wordt gecombineerd 
met communale weide- en woeste gron
den. Op den duur verdwijnen dergelijke 
communale gronden (doorgaans als ge
volg van bepaalde technologische en eco
nomische krachten) nadat eerst tal van 
aanpassingen in de communale rechten/ 
plichten structuur zijn aangebracht. 21 Zo'n 
ontwikkeling in de aard van het grondei
gendom is ook na de individualisering 
doorgegaan. Zo mocht een burger vroe
ger overal in Nederland een huis bouwen , 
mits men de (onder) grond maar in eigen
dom hield. Nu moet er sprake zijn van een 
speciale bestemming als bouwgrond (p lus 
een nadere categorie aanduid ing respec
tievelijk aanvullende beperkende voor
schriften). Zo kan eveneens het gebruik 
van landbouwgrond aan beperkingen on
derhevig zijn. Een voorbeeld is het ver
plichte scheuren van grasland ten gunste 
van akkerbouw tijdens de bezetting. 

Het bovenstaande historische voor
beeld illustreert de mogelijkheid om door 
middel van aanpassing van het onderlig
gende economische rechten/p lichten sys
teem belangrijke wijzigingen aan te bren
gen in het economisch proces, zij het- in
dien het verstandig gebeurtl -met behoud 
van het efficiënt werkende marktsysteem. 

Voordat ik in paragraaf 4.3 vier nader 
uitgewerkte suggestieve voorbeelden van 
deze institutionalistische benadering geef, 
eerst nog een afsluitende opmerking over 
de rol van de overheid in deze opvatting. 

In een beroemd geworden artikel heeft 
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Tinbergen indertijd bewezen dat een 
markteconomie faalt in het geval van be
langrijke externe effecten 22 Hij conclu
deerde daaruit de noodzaak van actief 
overheidsingrijpen. Standaard instrumen
ten zijn daarbij 
a zelf produceren van (anti)activiteiten , 
b subsidies/heffingen op bepaalde activi-

teiten, 
c systeem van vergunningen , of 
d stelsel van geboden/verboden 
Ten onrechte ontbrak daarbij het alterna
tief van een wijziging in het rechten/plich
ten systeem. Uiteraard vervult bij zo'n laat
ste aanpak de overheid een crucia le rol. 
Echter niet in de vorm van een voortdurend 
sturende, dirigerende of discretionaire be
voegdheden uitoefenende overheid(sbu
reaucratie). Wèl in de vorm van een door 
middel van regelgeving constituerende 
overheid. In moderne termen: de overheid 
schept een werkelijke 'kaderregeling', 
waarbinnen de economische subjecten 
zelfstandig en vrij uit de voeten kunnen . Dit 
laatste is noodzakelijk om de gewenste 
flexibiliteit en doelmatigheid te bewaren 

Politieke besluiten lijden 
nogal eens aan 
onvoldoende permanentie. 

21. Vgl. bijv. C.J. Dahlman, The open field system and 
beyond, Cambridge 1980. . . 

22. J. Tinbergen , The Theory of the Optimum Reg1me. 1n: 
Setected Papers, Noordhollandse Uitgeversmaat
schappij, (Amsterdam 1959), 264-307; idem in het 1n 
voetnoot 16 genoemde artikel. 
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Overigens zou het in dit verband nuttig 
kunnen zijn om ook aanvul lingen op de be
staande vormen van politieke democrati
sche besluitvorming te overwegen. Politie
ke besluiten lijden in Nederland nogal 
eens aan een gebrek aan vo ldoende per
manentie. Wetten zijn nauwelijks van 
kracht geworden, of staan opnieuw ter dis
cussie . Dit schept soms een grote mate 
van onzekerheid voor hen , die beslissin
gen met lange-termijnconsequenties moe
ten nemen. Het begunstigt bovendien het 
korte-termijndenken bij de overheid res
pectievelijk de politici . Teneinde een der
gelijk bestuurlijk minpunt enigszins te re
dresseren, zou men wetgeving in tenmin
ste twee typen moeten gaan onderschei
den. In de eerste plaats (basis)wetgeving , 
namelijk wetten met een langjarige wer
kingsduur die slechts tussentijds gewij
zigd kunnen worden met gekwalificeerde 
parlementaire meerderheden. In de twee
de plaats tijdelijke regelingen, die ook 
automatisch na ommekomst van de vooraf 
gespecificeerde (korte) looptijd vervallen 
(zodat nieuwe besluiten nodig zijn indien 
een verdere regeling nodig wordt geacht). 
Een aanvullende suggestie ten aanzien 
van meer houdbaarheid en consistentie in 
het overheidsbeleid lijkt opportuun Het 
verdient aanbeveling bepaalde duidelijk 
omschreven doelstellingen qua uitvoering 
op te dragen aan zelfstandige niet-ambte
lijke organen (uiteraard met verantwoor
dingsplicht en eventuele sanctie). Een 
goed voorbeeld hiervan vormt de uitvoe
ring van het monetaire beleid door de qua 
Uitvoeringsmodaliteiten onafhankelijke Ne
derlandsche Bank. Ook op andere deelter
reinen biedt dit goede mogelijkheden 

4.3 Vier concrete voorbeelden 
Ter adstructie van de relevantie van de re
formistisch-institutionalistische benade
rmg geef ik een viertal concrete voorbeel
den van mogelijke wijzigingen in het eco
nomische rechten/p lichten systeem ter be
vordering van de doelen welke het CDA 

Christen De · mocrat1sche Verkenningen 10/90 

met de conceptie van de verantwoordelij
ke samenleving voor ogen heeft. 

Eerste voorbeeld: volksgezondheid 
De volksgezondheid in Nederland wordt 
gekenmerkt door een aantal structurele 
problemen Kort samengevat gaat het om 
vraagstukken zoals moeilijk beheersbare 
financiële lasten, haperende planningsys
temen, tweedeling (en stigmatisering) van 
de bevolking respectievelijk gebrek aan 
echte keuzevrijheid van de burgers. Het 
kab inet-Lubbers 11 heeft de Commissie
Dekker gevraagd te komen met sugges
ties voor een oplossing van dit probleem
veld . De kern van het idee van de Commis
sie-Dekker is verrassend simpel: Herstel 
de werking van het marktmechanisme. 
Maar, maak er geen traditionele markt van 
doch een stelsel waarin naast een vo l
doende marktwerking (dus mèt keuzevrij
heid en mèt baten-kosten afweging) ook 
de solidariteitselementen voldoende zijn 
terug te vinden. De suggestie van de cen
trale kas is hierbij een werkelijke trouvaille. 
Het zou te ver voeren om hier dieper op 
deze discussie-Dekker in te gaan.23 Waar 
het om gaat is de gedachte om de rech
ten/p lichten van burgers, zorgverzeke
raars en aanbieders van zorg zodanig te 
(her)definiëren, dat het gevolg ervan een 
efficiënt werkend (markt)systeem is dat te
gelijkertijd een goede en doeltreffende 
volksgezondheid te zamen met een uit in
komenspolit ieke overweg ingen aanvaard
bare maatschappelijke solidariteit weet te 
reali seren. Met andere woorden, zonder 
dat de lezer zich dit realiseerde, is het 
voorstel van de Commissie-Dekker een 
schitterend voorbeeld van de aangepre
zen benadering. Natuurlijk moet daarbij de 
overheid een rol spelen. Maar deze is 
vooral regelgevend , kader- of stelsel-

23 . Commissie Structuur en Financiering Gezondheids
zorg (Cie-Dekker) , Bereidheid tot verandering, Den 
Haag 1987. Op de operationele uitwerking ervan 
wordt mijnerzijds ingegaan in : 'Dokteren aan "Dek
ker'", opgenomen in een dit najaar te publ iceren Liber 
Am1corum voor de hoogleraren Kok en Van Klinken. 
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scheppend, en niet Ianger plannend, prij
zen dirigerend en bureaucratisch 

Tweede voorbeeld: produktiequota's 
Ook de landbouwproduktie is een structu
reel zorgenkind. Gegeven feitelijke om
standigheden zoals aanbodstructuur (vele 
onderling sterk concurrerende aanbie
ders), produktiestructuur (overwegend ge
zinsbedrijven met een relatief hoge ar
beid/grond verhouding, \age marginale 
kosten van het grondgebruik, weinig alter
natieve aanwendingsmogelijkheden voor 
grond en arbeid), technologische trends 
(sterke groeipotentielen voor de grond
respectievelijk arbeidsproduktiviteit) en 
vraagstructuur (prijs- en inkomensinelasti
sche vraag, concentraties aan de vraagzij
de), is het welhaast onvermijdelijk dat het 
bestaande EG-stelsel in financiele proble
men komt door overschrijding van een 
zelfvoorzieningsgraad van 100% voor de 
grondgebonden produktie (en bovendien 
steeds meer internationale conflicten op
roept). Voorzover het EG-streven naar in
komensparitaire ontwikkelingen voor agra
rische producenten zich uitstrekt tot niet
grondgebonden produkten moet men op 
dezelfde gevolgen rekenen (varkens). 
Slechts in bijzondere gevallen kan een 
deel-sector zichzelf redden (zoals bijvoor
beeld in Nederland de tuinbouw met haar 
industriele structuur en veilingsysteem). 
Hoe komt men hieruit? Globaal ziJn er de 
volgende opties (naast het huidige 'pap
pen-en-nathouden'). In de eerste plaats te
rug naar de ouderwetse vrije markt; dit zou 
mijns inziens leiden tot een a-sociale ont
regeling van de agrarische stand, zeker in 
perifere streken, en een aantasting van het 
platte land en de kwaliteit van de natuur im
pliceren. In de tweede plaats kan zo'n her
stel van de vrije landbouwmarkt worden 
gecombineerd met een systeem van aan
vullende inkomenstoeslagen, eventueel 
met restricties op hoogte, duur en kring 
van begunstigden. Zonder enige koppe
ling aan inspanning zou dit echter een on
aanvaardbaar stelsel zijn, omdat luiheid en 
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inefficientie worden beloond respectieve
lijk niet bestraft. Koppeling aan eigen inzet 
is problematisch, omdat hierdoor de pro
duktieomvang word! gestimuleerd (het
geen juist een van de basisproblemen 
vormde). De voorkeur verdient daarom het 
derde alternatief, namelijk de invoering 
van een systeem van produktierechten, 
welke dus niet meer automatisch en onbe
perkt samenhangen met het bezitten van 
landbouwgrond Een voorloper van zo'n 
systeem kennen wiJ reeds in de melkquo
ta. Overigens waren er ook tijdens de land
bouwcrisis in de jaren dertig soortgelijke 
regelingen. De politiek zou deze gedachte 
voor de landbouwproduktie dienen te ge
neraliseren en verder uit te werken. In elk 
geval moet worden gezorgd voor het 
handhaven van een efficiente produktie. 
Oil vereist voldoende mobiliteit. Oaarom is 
het noodzakelijk de produktierechten ver
handelbaar te maken (verkoop of verhuur), 
eventueel met regionale restricties op de 
aanwending (met het oog op regionaal-po
litieke doelstellingen van de EG) Voorts 
dient de overheid op grond van de ge
wenste sociaal-politieke doelstellingen de 
wijze van toedeling te bepalen. Hierbij vall 
te denken aan een toedeling op basis van 
een vaste voet plus een opslag gerela
teerd aan de hoeveelheid grondbezit. Bo
vendien moet met het oog op de nodige 
flexibiliteit op langere termijn, het belang 
van jonge boeren en het zonodig tegen 
kunnen gaan van onwenselijke cumuleren
de concentratie van produktierechten in 
handen van weinigen het systeem van pro
duktierechten worden aangevuld met bij
voorbeeld elementen als het periodiek ver
vallen van x% van de uitgedeelde rechten 
respectievelijk het periodiek uitdelen van 
nieuwe rechten aan daarvoor in aanmer
king komenden. Op deze wijze kan de 
politiek een financierbare landbouwsector 

24 Kenners van het Oude Testament zullen h1erbiJ den
ken aan de sociaal-stabiliserer:de effecten van voor
schrlften zoals het JubeiJ3ar, het Sabbats1aar of dedi
verse oogstvoorschnften. 

Christen Democratische Verkenn1ngen 10/90 



Soc1aal-economisch 

organiseren, zodanig dat een overproduk
tie wordt voorkomen en toch een voldoen
de efficiente produktie wordt gehand
haald. 

Derde voorbeeld vervuilingsrechten 
In dit verband moet ook wat gezegd wor
den over vervuilingsrechten." Hoe men 
het ook wendt of keert een zekere vervui
ling zal onvermijdelijk blijven. Tegelijkertijd 
moet de vervuiling voortdurend zo mini
maal mogelijk gehouden worden (inclusief 
eventuele compenserende maatregelen), 
terwiJI ook het financiele instrumentarium 
optimaal dient te worden ingeschakeld. 
Met aileen het adagium· 'De vervuiler be
taaltl ', komt men er in de praktijk van het 
beleid niet. Gezien dit laatste is een krach
tig pleidooi ten gunste van de toepassing 
van 'vervuilingsrechten' in het kader van 
de benadering van de verantwoordelijke 
samenleving passend/" De gedachte is 
als volgt. De overheid geeft vervuilings
rechten tegen betaling uit aan bedrijven. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de 
technologische en economische stand 
van zaken. Dergelijke rechten zijn tijdelijk 
van aard; eventueel onderworpen aan de
preciatie Ten einde het effect te optimali
seren is verhandelbaarheid aan te beve
len. De opbrengsten kan men storten in 
een milieufonds voor andere aanwendin
gen ,. Uit een oogpunt van effectiviteit, 
doelmatigheid, rechtsgelijkheid en vermij
ding van ambtelijke bureaucratie is dit een 
aantrekkelijk instrument. Dit te meer omdat 
men kan differentieren naar de mate van 
schadelijkheid respectievelijk mogelijk
heid van substitutie-processen 

Vierde voorbeeld arbeidscertificaten 20 

Hiervoor is al gewezen op problemen rond 
de factor arbeid. Er is nog steeds sprake 
van een te grote werkloosheid; structureel 
van aard voor bepaalde groepen van de 
bevolking. Bovendien kent Nederland het 
probleem van de lage participatiegraad 
Voorts bestaan er discussies met betrek
ktng tot de relatie arbeid-onderwijs (scho-
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lingsgraad, mate van aansluiting, incenti
ves) en de relatie arbeid-sociale zekerheid 
(differentiatie en niveau van de minima, 
bovenminimale trajecten, discussie over 
het basisinkomen, prikkels en sancties). 

Een oplossingsbenadering zou gezocht 
kunnen worden in een nadere definiering 
van het recht op arbeid. Hierin zou passen 
het toekennen van arbeidsrechtcertifica
ten. Afhankelijk van de potentiele beroeps
bevolking en de (niet te laag ingeschatte) 
structurele werkgelegenheid kent de over
heid iedere burger in Nederland een recht 
op het uitoefenen van x-uur arbeid per 
week of jaar toe. De betrokkene kan dit zelf 
gebruiken of verkopen (eventueel bij de 
overheid inleveren). Uiteraard kan men x 
Iaten varieren naar leeftijd (jongeren wat 
minder, idem minder naarmate men de 65-
jaar gaat naderen), onderwijsdeelname 
etc. 

Er zit een aantal zeer aantrekkelijke kan
ten aan zo'n benadering. In de eerste 
plaats is de burger vrijer en flexibeler. In 
de tweede plaats wordt de stigmatisering 
van de duurzaam werklozen weggewerkt. 
In de derde plaats ondersteunt deze opzet 
de economische emancipatie van de 
vrouw. In de vierde plaats wordt het pro
bleem van de minima gesplitst in een eco
nomisch en een sociaal probleem. (Naast 
deze vorm van gedeeltelijk basisinkomen 
zal de overheid immers voor bepaalde 
groepen andere sociale minima definieren 
en via een Bijstandswet of AOW effectue-

25 Voor een eerdere beschouwmg mijnerzijds: 'Over de 
brug tussen markt en bureaucrat1e', Chnsten Demo
cratlsche Verkenningen 1986 (nr 1 ), 13-23. 

26. Vgl. bijv. P Boersma ea. Een Antiverzuringsfonds, 
Adv1es aan de Minister van VROM, 1988. Een alge
mene beschouwing vmdt men in: OECD, The appli
cation of economic instruments for environmental 
protection m OECD countries, Parijs 1989. Z1e ook: G. 
Huppes. 'Volumebele1d in een sociale marktecono
mle', Bele1d & Maatschapp1j 1990 (nr 3). 115-122. 

27 Overigens zou het -mils goede afspraken in EG-ver
band kunnen worden gemaakt voor wat betreft de 
concurrent1everhoudingen - aanbeveling verdienen 
de n1et of nauwelijks different1erende btw gedeeltelijk 
te vervangen door m1i1eu-accijnzen. 

28 Idem z1e voetnoot 25 
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ren Ook de collectieve lastendruk wordt 
verlaagd. Voorts zal hoger geschoolde ar
beid relatief meer ingeschakeld worden 
Oit laatste is economisch gewenst (name
lijk een gemiddeld hogere produktiviteit), 
maar is ook sociaal nuttig vanwege de 
prijsverhogende werking voor de verko
pers van certificaten Het zou te ver voeren 
om hier op allerlei details of varianten in te 
gaan. Voldoende is bovenstaande schets 
van de aard van de aanpak. 

Aldus zijn vier zeer uiteenlopende voor
beelden gegeven van de geopperde ge
dachte de conceptie van de verantwoor
delijke samenleving te completeren met 
een benadering op het micro-niveau van 
het rechten/plichten systeem, zoals dat 
constituerend is voor de functionering van 
de markteconomie. Dit strookt geheel met 
de motieven, uitgangspunten en doelstel
lingen van de filosofie van de verantwoor
delijke samenleving. 

Ongetwijfeld zijn er ook bezwaren. Een 
aantal ligt voor de hand. Een eerste be
zwaar zal luiden: Wordt het niet allemaal 
erg ingewikkeld? Er zullen toch weer wet
ten of regelingen nodig zijn; is er echt 
sprake van een terugtredende overheid? 
lngewikkeldheid is ten dele een kwestie 
van smaak en ten dele een kwestie van ge
wend zijn. Een moderne samenleving wil
len richten op bepaalde sociale normen/ 
doelen Ievert inderdaad een gecompli
ceerde problematiek op. Relatief gezien 
echter is de aanbevolen benadering juist 
niet ingewikkeld, maar mikt op globalere 
instrumenten van de overheid. Bovendien 
zal de burger per saldo 'vrijer' zijn, omdat 
het dirigerend ingrijpen van de overheid 
wordt verruild voor een meer construerend 
karakter. 

Een tweede bezwaar zal luiden: Wordt 
het niet allemaal erg duur? Er zullen toch 
allerlei extra data- en controlesystemen 
nodig blijken? Op zichzelf zal dit een factor 
zijn, maar ook het huidige overheidsoptre
den is niet kostenvrij. Bovendien zal de 
grotere efficientie van het systeem (onder 
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andere tot uitdrukking komend in het beter 
realiseren van de maatschappelijke doe
len) meer dan compenserend werken. 

Een derde bezwaar, ten slotte, za! lui
den: Kan zoiets wei met het oog op de in
ternationalisering respectievelijk de vor
ming van de Europese Gemeenschap? 
Wat dit laatste betreft dient de lezer niet te 
snel te concluderen dat er geen nationale 
beleidsruimte meer zou bestaan." Met 
name als een scheeftrekking van de con
currentieverhoudingen binnen de EG 
wordt vermeden, blijkt er op velerlei ge
bied een grote beleidsruimte Bovendien 
geldt dat ook de andere EG-Ianden met 
een analoge problematiek worden gecon
fronteerd. Het lijkt zinvoller in gemeen
schappelijk overleg naar werkbare oplos
singen te streven dan met elkaars alibi 
voort te modderen op de weg van de ver
zorgingsstaat of de klassieke vrijheids
staat. Overigens zullen er technisch-be
stuurlijk gezien best restricties blijken te 
bestaan (bijvoorbeeld op milieugebied). 
Oaar zal de politiek dan zo goed mogelijk 
rekening mee moeten houden. Wellicht is 
zij dan gedwongen een second-best op
lossing te kiezen. In ieder geval is het aan
roepen van de EG geen voldoende argu
ment om van een dergelijke oplossingsbe
nadering af te zien. 

5. Samenvatting en conclusies 
De praktijk van de verzorgingsstaat in de 
jaren tachtig heeft op overduidelijke wiJze 
de nadelen Iaten zien van de overbelaste 
en in financiele problemen geraakte over
heid plus de maatschappelijke scheef
groei welke daarmee annex is. Het aanbe
volen terugtreden van de overheid zou 
echter kunnen leiden tot een vacuum, 
waaruit - evenals vroeger bij de klassieke 

29 Voorts lrgt het voor de har1d een vcrbrnd:ny te 7oeker1 
tussen leerrechten en de modalrte:ten van de soc,alc 
?ekerhcrd. Zo zou men brJV het rccl1t op bovcn-mr~r
male urtkerrngcn kunnen koppelcn aar1 de score var1 
posrtreve presentre rn het onderWIJS 

30 Idem brJ A F de Savornrn Loh~1an ·Haken en ogc11 
aan de ecotax ESB 21-3-1990. pp 272-275 
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vriJheidsstaat - eveneens ernstige sociale 
problemen zouden kunnen voortvloeien. 
Zoekend naar een begaanbare tussenweg 
biedt zich de door het COA ontwikkelde 
model van de verantwoordelijke samenle
ving aan met spreiding van maatschappe
lijke verantwoordelijkheden en bevorde
ring van onderling coordinerend overleg 
tussen maatschappelijke organisaties en 
overheid 

Voorts is stil gestaan bij de vraag of een 
dergelijke conceptie van de verantwoor
delijke samenleving voldoende kans biedt 
op het ontgaan van de gevreesde proble
men biJ een terugtredende overheid. Ge
zien het globale ontkennende antwoord op 
deze vraag. is vervolgens ingegaan op 
een aanvullende gedachte. namelijk de re
novatie van de markteconomie op basis 
van het aanbrengen van WIJzigJngen in het 
onderliggende rechten/plichten systeem. 
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Ter illustratie van een zodanige benade
ring zijn vier voorbeelden gegeven, welke 
ten dele aansluiten op bekende instrumen
ten en ten dele innovatief zijn. Uiteraard 
gaat het hierbiJ slechts om een eerste uit
werking. Het moet mogelijk worden geacht 
om langs deze weg een voldoende markt
efficientie te behouden. terwijl de over
heidsbureaucratie kan worden terugge
drongen en de maatschappelijke doelein
den beter bereikbaar zullen zijn. Daarom 
kan men met recht spreken van het realise
ren van een sociale markteconomie. En 
wat is dit anders dan een stuk sociale ver
nieuwing in het economisch domein. 
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