
Zorgzame samenlev1ng Zorg. 

Mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth var 

Rechtshandhaving en 
de verantwoordelijke 
maatschappij 

Hoewel de zorgen over ons niveau van 
rechtshandhaving allerminst verminderd 
zijn, is er op een punt inmiddels belangrij
ke vooruitgang geboekt: De opvatting, dat 
de cr1minaliteit en schending van wetten 
en regels een omvang heeft aangeno
men, die niet meer aanvaardbaar is, wordt 
eindelijk in zeer brede kring gedeeld. 

In het begin van de jaren tachtig waren 
degenen, die ernstig verontrust waren 
over de ontwikkeling en handhaving van 
het recht, eenzame roependen in de 
woestijn en voornamelijk te vinden onder 
direct betrokken deskundigen. ZiJ slaag
den er nog niet in het onderwerp van de 
rechtshandhaving hoog op de politieke 
agenda te krijgen. Op dezeltde manier 
hebben tinanciele woordvoerders in de 
Kamer, ministers van Financien en macro
economen in den Iande jarenlang gewaar
schuwd voor de totaal uit de hand lopende 
overheidsuitgaven, voordat eindelijk het 
beset doordrong, dat er tors moest wor
den omgebogen op de collectieve uitga
ven en wat daarvan de consequenties 
waren voor aile beleidsterreinen. In de 
Kamer worden sindsdien geen verhogin
gen van begrotingsposten meer bepleit 
zonder dat tegelijkertijd wordt aangege
ven welke andere voorgenomen uitgaven 
kunnen worden verlaagd. 

Het CDA zag zich in die discussies over 
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de ombuigingen voor keuzen geplaatst. 
d1e een grondige herbezmning op de ta
ken van de overheid noodzakelijk maakte. 
Terwijl het kabinet-Lubbers I aan de slag 
ging met de zogenaamde grote operaties 
(decentralisat1e, deregulering, reorganisa
tie van de rijksdienst, en heroverweging 
van uitgaven en privatisering), zette het 
CDA de discussie politiek-ideologisch op 
scherp met het verder ontwikkelen van 
denkbeelden over de overheid en de ver
antwoordelijke samenleving. 

In dit zomernummer waar een aantal 
schrijvers uiteenzet hoe zij op allerle1 be
leidsterreinen kansen zien de zorgzame 
samenleving gestalte te geven, wil ik aan
dacht besteden aan een taak, die heel 
specifiek bij de overhe1d thu1shoort: name
lijk het ontwikkelen en handhaven van het 
recht. 

De rechtsontwikkeling houdt ten nauw
ste verband met maatschappelijke opvat
tingen over de taken van de overheid. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat in de 
jaren zestig en zeventig, toen de verzor
gingsstaat gestalte kreeg en steeds meer 
verantwoordelijkheden aan de overhe1d 
werden toebedeeld, de wetgeving 1n om-
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Zorgzarne sarnenlev1ng 

vang aanzienlijk groeide en voortdurend 
gedetailleerder en verfiJnder werd. Het is 
echter wei verwonderlijk, dat naarmate in 
de Jaren tachtig de roep om deregulering 
toenam een dereguleringsoperatie ter 
hand werd genomen zonder in de politie
ke dlscussie daarover een duidelljke rela
tle te leggen met de zich wijz1gende opvat
tlngen over de verzorg~ngsstaat. Ondanks 
de 1n de Jaren daarna volgende teleurstel
l~ng over het moeizaam verlopen van de 
dereguler1ngsoperat1e werd (en wordt ook 
nu nog steeds) onvoldoende onderkend, 
dat een forse verm1ndenng van regelge
ving aileen kan worden bereikt na een 
heroverweg1ng van overheidstaken. Als 
chnstendemocraat voeg ik daar dan aan 
toe, dat deregulenng zal moeten berusten 
op de gewiJzigde v1sie op de verdeling van 
verantwoordeiiJkheden tussen overheid 
en samenlev1ng. Min1ster-pres1dent, drs. 
R.F.M. Lubbers. hield op 22 april d1t Jaar 
een rede ter gelegenheid van het tienjang 
bestaan van de Harmonisat1eraad Wei
ZIJnsbeleld In die rede koppelde hiJ 
- nCJ.ar miJn oordeel volstrekt terecht - de 
discuss1e over de verzorg~ngsstaat met de 
d1scussie over de deregulering en de 
rechtshandhaving. De krantencommenta
ren waren overwegend verbaasd, kritisch 
en overigens vol m1sverstanden. 

M1sverstanden, omdat die commenta
ren e1genlijk de bevestiging waren van wat 
Lubbers in ZIJn rede onder meer had be
toogd. nameliJk dat we in een overgangs
fase verkeren, waarin tegengestelde sig
nalen vanu1t de samenleving de overheid 
bere1ken enerziJdS pleidooien voor over
heldsingriJpen. d1e een onverminderd ver
trouwen in de mogelijkheden van de over
heid te zien geven en anderzijds ple1-
doo1en voor een terugtred van de over
held 

Overbelaste overheid 
Er is over de verzorgingsstaat en de over
belaste overheid. die er het gevolg van is 
zoveel geschreven en gepubliceerd, dat ik 
er hier niet meer uitvoer1g op wil ingaan. 
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Aan de hand van de vier kernbegrippen 
van het CDA volsta ik in dit kader met het 
volgende: 
1 Het IS in miJn ogen geen goed rent

meesterschap, als WIJ onze welvaart 
van nu betalen met torenhoge staats
schulden, die we ter aflossing aan onze 
k1nderen nalaten. Het IS beschamend, 
dat we onze welvaart eerst betaald heb
ben met behulp van de 1nwoners van 
onze kolon1en, vervolgens met het im
porteren van goedkope arbeldskrach
ten u1t arme Ianden en nu ook dat niet 
meer kan door het maken van schulden 
ten koste van de volgende generatie. 

2 De solidante1t wordt biJ massale. ano
nieme overheidsregel~ngen niet meer 
beleefd of als zodan1g onderkend Wie 
beseft er e1geni1Jk nog, dat hiJ biJ het 
ontdu1ken van belastingen of soc1ale 
premies onrecht doet aan de zwaksten 
1n de samenleving. d1e daarvan de 
dupe worden, omdat in hun belang die 
regelingen zijn gemaakt? In de over
zlchteiiJke situatie van een bedriJf, waar 
werknemers bere1d ziJn een loonoffer te 
brengen om gedwongen ontslagen te 
voorkomen, wordt die solidariteit duide
IIJk nog wei opgebracht. 

3 Hoe gaat het met de gespre1de verant
woordelljkheid, als we biJ alles wat in de 
samenlev1ng foul gaat een beroep op 
de overheid kunnen doen. waarna de 
overheid dat beroep schljnbaar hono
reert door weer een taak op zich te 
nemen en er 1ngew1kkelde regelingen 
voor te ontwerpen? 

4 Hoe gaat het tenslotte met de gerechtlg
heid, waar de overheid loch spec1fiek 
voor heeft op te komen, als regenng en 
Staten-Generaal enorm veel energ1e 
besteden aan het formuleren van aller
lei 1dealistische doelstellingen in al d1e 
verfijnde wet- en regelgeving en zich 
vervolgens volstrekt onvoldoende be
kommeren over de vraag of de burgers 
be reid zijn die regels nate Ieven en of er 
eventueel een toere1kend lnstrumenta
num is om d1e regels te handhaven? 
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Kan de rechtvaardigheid niet eveneens Het is alweer een jaar of VIJf geleden, dat di 
in het gedrang komen. als regelingen een topambtenaar van de belasttngdienst d 
met een bepaalde - alweer goede - in een pleidooi voor vereenvoudigtng van V< 
bedoeling worden gemaakt. maar in de het belastingrecht betoogde: twee van de hi 
praktijk nieuwe onrechtvaardigheden drie belastingplichtigen knoeien met de al 
voor andere groepen tot gevolg heb- belastingen; we moeten opschieten. an- ti( 
ben? Zo is in het onderwijs de regeling ders begint de derde ook nog. Die een- dl 
tot stand gebracht, dat biJ teruglopende voudige belastingwetgeving is er nog niet. 01 
leerlingenaantallen de laatst bijgeko- Of de derde belastingplichtige begonnen d 
men leerkracht met de minste dienstja- is, weet ik niet. Het voorbeeld van de bt 
ren voor ontslag in aanmerking komt belasttngen is aan te vullen met voorbeel- hr 
om daarmee de kwetsbare positte van den op andere beleidsterreinen uit de laat- g' 
gehuwde vrouwen althans enigszins te ste twee categorteen wetgeving. nt 
beschermen. Voor jongere leerkrach- b 
ten heeft dit echter de vergaande con- d, 
sequentte, dat inspanntng en toewijding d 
1n hun werk niet meer mee kunnen we- S( 

gen bij een ontslagbesltssing en boven-
dten, dat de kwaliteit van het onderwijs 

Als burgers massaal wetten 
d 

aan jonge kinderen toch ntet die priori- d 
teit heeft. die wiJ er in andere debatten overtreden dan is dat v; 
aan ltjken te geven. schadelijk voor de lr 

In het kader van dtt artikel verdient met 0 

name het laatste punt van de gerechttg- democratie. n 
heid nadere aandacht en uitwerking. lk b 
kom daarop hieronder terug. g 

IE 
De democratie E. 
Het behoeft misschien enige toeltchting, k 
waarom 1k hecht aan een betere handha- d 
ving van wet- en regelgeving en dus ook Als burgers op deze manter beginnen te e~ 

een ander type rechtsontwikkeling bepleit. wennen aan het negeren en overtreden dl 
waarover zodadelijk meer. Daarbij moet ik van democratisch genomen beslissingen, fE, 
een wat ruw onderscheid maken tussen en als politieke partiJen. regertng en Sta- o-
wetgevtng, die zeer diep in het rechtsbe ten-Generaal niet tijdig tot tnkeer komen. d 
wustziJn van de bevolking is verankerd, dan 1s dat om te beginnen schadeltJk en r'vl 
zoals het commune strafrecht, en wetge- gevaarltjk voor de democratie zelf. Op de rr 
ving, die voor de organisatie van een ge- tweede plaats gaat de overhetd falen in JCI 
compltceerde en overbevolkte samenle- haar spectfieke taken namelijk het in stand gJ 
ving als de onze noodzakelijk is, het orde- houden van een sociale rechtstaat, omdat vt 
ntngsrecht; en wetgeving, die poogt een het haar niet lukt de burgers ertoe te bewe- g 
sociale rechtsstaat tot stand te brengen, gen de regels nate Ieven, die met het oog Ql 
uitvoering gevend aan de soctale grond- daarop ZIJn gesteld. De toenemende druk h; 
rechten. Met name in de laatste twee cate- om de rechtsbescherming tegen de over- tl-
gorieen is de afgelopen 20 Jaar de regel- hetd te verbeteren en te perfectioneren VI 
geving zeer sterk uitgebreid. Zodanig zelfs beschouw ik eveneens als een verschijn-
dat de burgers het niet meer konden bijbe- sel van de falende overheid. Hoe nodig en Ci 
nen en langzaam maar zeker begonnen gewenst die rechtsbescherming ook naar f-1 
zijn de regels te negeren of te overtreden. mijn oordeel overigens is, in de teneur van w 
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die pleidooien klinkt steeds meer door, dat 
de overheid een ernstige bedreiging is 
voor de burger in plaats van degene, die 
het algemeen belang - of zo U wilt ons 
aller gemeenschappelijk belang - behar
tigt en die mensen in bescherming neemt, 
die ztchzelf niet kunnen redden. Met het 
opnemen van de sociale grondrechten in 
de Grondwet van 1983 is niet beoogd de 
bedreiging van de burger door de over
heid te vergroten, waartegen hij vervol
gens moet worden beschermd. Maar er is 
nu JUist beoogd de kwetsbaarheid van de 
burger te verminderen. Een overheid, die 
door de burger steeds meer als een be
dreigmg wordt ervaren, acht ik eveneens 
schadeliJk voor de democratie. 

T enslotte de sterk gestegen zogenaam
de kleine criminaliteit, ressorterend onder 
de eerste hiervoor genoemde categorie 
van het commune strafrecht zoals diefstal, 
inbraak, geweld, vandalisme enz. Een zo 
omvangnjke schending van essentiele 
normen uit ons honderd jaar oude Wet
boek van Strafrecht, leidt begrijpeltJk tot 
grate verontrusting en groeiende gevoe
lens van frustratie onder de bevolking. 
Een miljoen gestolen fietsen per jaar bete
kent een miljoen keer iemand, die woe
dend is, zich machteloos voelt en onrecht 
ervaart als de overhetd niet optreedt. En 
dat zijn dan aileen nog maar de slachtof
fers van fietsendiefstallen. Er vall natuurlijk 
over dit onderwerp veel meer te zeggen, 
dat in het bestek van dit artikel niet past. 
Maar voor mij staat wei vast, dat als die 
miljoenen slachtoffers van crtminaliteit per 
Jaar zich ntet gesteund weten door pogin
gen van regenng en Staten-Generaal om 
verbeteringen in die toestand aan te bren
gen, zij de overheid steeds minder zullen 
gaan vertrouwen als degene, die het recht 
handhaaft Met gevaar voor eigen rich
tmg, maar ook met schadelijke gevolgen 
voor de democratte. 

De rechtsontwikkeling 
Het voorgaande maakt wei dutdelijk, dat 
we met de rechtsontwikkeling een andere 
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weg zullen moeten inslaan. Een ander 
type recht, dat wei de overheidsverant
woordeliJkheid voor het bevorderen van 
een sociale rechtsstaat onverkort in stand 
laat, maar afstapt van de gedachte, dat de 
overhetd ook zelf gehouden is tot in details 
die sociale rechtsstaat vorm te geven. Als 
de verantwoordelijke samenleving, zoals 
het CDA dte beoogt, gestalte kan krijgen, 
heeft dat ook grate consequenties voor de 
wijze waarop de verzorgingsstaat in wet
en regelgeving tot stand is gebracht. 
Naarmate de overheid verantwoordelijk
heden overdraagt aan burgers, maat
schappelijke organtsattes, instellingen en 
bedriJven, kunnen de bestaande wetge
ving en bijbehorende uitvoeringsregeltn
gen aanzienlijk worden vereenvoudigd. 
De wetgeving, die resteert zal tn ieder 
geval ook anders van karakter moeten 
zijn. Namelijk in de eerste plaats zal zij in 
overeenstemming moeten zijn met wat WIJ 
op de diverse beleidsterreinen zien als een 
typische overheidsverantwoordelijkheid. 
In de tweede plaats zal ziJ een ondubbel
zinnige scheiding moeten aanbrengen 
tussen de verantwoordelijkheid van de 
overheid en de verantwoordeltjkheid van 
de maatschappelijke organisaties En in 
de derde plaats zal zij zeer zorgvuldig 
getoetst moeten worden op haar hanteer
baarheid en handhaafbaarhetd. Zo gaat 
het CDA er tn de gezondheidszorg en 
maatschappeltjke dienstverlening van uit, 
dat de overheid heeft toe te zien op de 
betaalbaarhetd, de bereikbaarheid en de 
kwaliteit van de zorg. Het is boeiend om te 
beseffen hoeveel wetgeving, algemene 
maatregelen van bestuur en circulaires als 
uitvloeisel van de voorstellen van het We
tenschappeltjk lnstituut van het CDA op 
dat terretn (ook van de commissie-Dekker) 
op de helltng kunnen, als er maar drie 
goede wetten tot stand komen een voor 
de basisverzekering, een voor de kwaliteit 
en een voor de pattentenrechten. 

Als de overheid het werkelijk aan zou 
durven om zich op de beleidsterreinen, 
die daartoe geeigend zijn, te beperken tot 
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het richten van geldstromen, garanderen 
van vloeren, en het stellen van randvoor
waarden, en voor het overige maatschap
pelijke organ1saties de verantwoordelijk
heid laat, kan de wet- en regelgeving aan
zieniiJk worden verminderd. Een verhoog
de aandacht voor de kwaliteit van de wet
geving, waar zowel de commiSSie
Geelhoed, als de commissie-Polak zeer 
belangrijke adviezen over hebben uitge
bracht. zal dan ook beter te realiseren zijn. 

De rechtshandhaving 
Het uiterst belangrijke vraagstuk van de 
rechtshandhaving, die het onmisbare 
sluitstuk 1s van de doelstelling van het tot 
stand brengen van publieke gerechtig
heid, kan met minder en kwal1tatief betere 
wetgeving op de terreinen van de sociale 
grondrechten en het ordeningsrecht weer 
op een aanvaardbare manier worden op
gelost. Een overheid, die volstrekte hel
derheid creeert over haar doelstellingen 
en die doelstellingen ook beter weet te 
realiseren, als het gaat over sociale zeker
heid, onderwijs, volkshuisvesting, volks
gezondheid - kortom het recht ook hand
haaft op die terreinen - draagt in belang
rljke mate bij aan het herstel van de publie
ke moraal, aan het herstel van het vertrou
wen van de burgers in de overheid. Oat 
herstel is hard nodig om ook weer te ko
men tot een aanvaardbaar niveau van 
rechtshandhaving als het om de nu veel 
voorkomende zogenaamde kleine crimi
nallteit gaat. Preventie is daarbij eveneens 
een onmisbaar middel, een middel waar 
overheden veel aan kunnen doen - de 
regering is daar ook met grote voortva
rendheid mee aan de slag gegaan -
maar preventie is ook in zeer belangrijke 
mate verantwoordelijkheid van burgers en 
maatschappelijke organisaties zelf. Als de 
samenleving haar verantwoordelijkheden 
op het terrein van de preventie van crimi
naliteit waarmaakt - er is voldoende toe
zicht of beveiliging in de winkel, de fiets 
staat in de stalling, het huis is behoorlijk 
afgesloten - dan heeft de samenleving er 
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ook recht op, dat de overhe1d haar verant
woordelijkheid waarmaakt door op te spo
ren, te vervolgen en te bestraffen. Vol
doende politie, voldoende rechters met 
voldoende staf, voldoende gevangenisca
paciteit, hebben wei een priJS, die we ook 
bereid zullen moeten ZIJn te betalen. Er 
was grote onevenwichtigheid ontstaan, 
tussen de priJS die we bere1d waren te 
betalen voor de handhaving van het recht 
en de hoeveelheid recht met nieuwe doel
stellmgen, die we hadden gecreeerd. Het 
is goed, dat de regering en Staten-Gene
raal de laatste viJf Jaar doende ZIJn dat 
evenwicht weer enigszins te herstellen, 
maar we zijn er nog lang niet. 

We ziJn echter geen land, waar steeds 
meer politie, rechters en gevangenissen 
u1teindei1Jk de oplossing kunnen b1eden, 
we willen terecht zo'n land ook niet zijn. 
Vandaar, dat er ook gekozen moet wor
den voor een stroomlijning en aanpassing 
van rechterlijke procedures; meer trans
actiebevoegdheden voor het Openbaar 
Ministerie, rechtspraak in somm1ge geval
len door een rechter in plaats van dr1e, niet 
in aile gevallen procederen tot de Hoge 
Raad aan toe, ziJn onvermijdelijk. Onver
mijdelijk, maar we moeten er zeer behoed
zaam mee omgaan, omdat het evenwicht 
tussen de rechten van de samenleving op 
rechtshandhaving enerzijds en de rechten 
van de individuele verdachte op een be
hoorlijke procesgang anderziJdS, van es
sentiele betekenis is voor het bewaren van 
de rechtsstaat en voor het democratisch 
gehalte van ons parlementair stelsel. 

Het zijn ambit1euze doelstellingen, die 
het CDA met de verantwoordelijke samen
leving nastreeft, maar als het resultaat 
meer gerechtigheid kan zijn, een beter 
functionerend parlementair stelsel, en 
handhaving van de rechtsstaat, ben ik 
voorlopig niet van plan die ambitieuze 
doelstellingen op te geven. 
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