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dr. B. de Vries 

Visie 

Lubbers is bezig z'n karwei af te maken. 
De vraag is of straks, als het karwei afge
rond is, oak de visie achter het karwei zijn 
tijd gehad heeft. Sommigen - de Raad 
van State, Christiaanse in de Eerste Ka
mer - pleiten daarom voor een nieuwe vi
sie voor het post-karwei-tijdperk. Anderen 
- Lubbers, topambtenaar Rutten - zeg
gen daaraan geen behoefte te hebben. 

De minister-president, als Ieider van een 
coalitiekabinet, benadert het probleem 
vooral praktisch. ldeologische discussies 
over abstracte visies dragen veeleer bij tot 
politieke verdeeldheid dan tot consensus. 
Grootse visies zijn interessant, maar in de 
praktische politiek behoort het accent te 
liggen op daadkracht, op het oplossen 
van problemen . 

Rutten, topambtenaar op Economische 
Zaken , zegt in zijn traditionele nieuwjaars
artikel in het economenblad ESB oak wei
nig te zien in een allesomva1tende nieuwe 
VISie. En vervolgens presenteert hij er een 
en wei onder het etiket 'nieuwe zakelijk
heid '. De overheidsbemoeienis moet zich 
beperken tot wat hij noemt de 'core busi
ness' van de overheid Uustitie, onderwijs, 
wegen, defensie) , zo is de kern van zijn 
betoog. Gemeenschapsvoorzieningen 
moeten zo efficient mogelijk worden geor
ganiseerd . Het accent moet daarbij liggen 
op de afzonderlijke beleidsterreinen zan-
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der al te veel pretenties ten aanzien van 
een optimale afstemming tussen de deel
terreinen onderling en op het geheel. 
Daarbij past meer aandacht voor uitwer
kingen in de micro-steer. Rutten comple
menteert zijn visie met een nieuwe poli
tieke topprioriteit voor de jaren negentig: 
verlaging van de belasting- en premie
druk. Anders gezegd: oak in het post
karwei-tijdperk moet de marktsector was
sen en de collectieve sector minder wor
den . I k zal de schaarse ruimte van deze ru
briek niet gebruiken om een discussie te 
voeren over de staatsrechtelijke aspecten 
van het ontvouwen van politieke visies 
door een top-ambtenaar, hoe interessant 
dat wei Iicht oak zou zijn . 

Waar het mij hier om gaat is dat een visie 
gepresenteerd wordt, die op een aantal 
punten - maar zeker niet over de hele 
lijn - spoort met onze CDA visie. Als Rut
ten zegt dat de overheid zich moet beper
ken tot haar 'core business' dan cor
respondeert dat met de opvatting van het 
CDA over de terugtredende overheid , die 
zich moet beperken tot wezenlijke taken 
en waar mogelijk verantwoordelijkheden 
moet terugleggen naar men sen en hun or
ganisaties. Als Rutten pleit voor meer aan
dacht voor afzonderlijke beleidsterreinen 
staat bij hem een betere en efficientere or-
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ganisatie voorop. Voor het CDA gaat het 
om meer. Als wij werken met begrippen 
als 'verzorgingsmaatschappij' en 'zorg
zame samenleving' dan brengen wij daar
mee tot uitdrukking dat het ons oak gaat 
om aard en karakter van de voorzieningen 
en de uitwerking daarvan op de mentali
teit van de samenleving. Die extra dimen
sie heeft tevens het karakter van een poli
tieke pretentie. 

Nag grater is de afstand als het gaat om 
de nieuwe politieke topprioriteit van be
lastingverlaging. Niet dat christen-demo
craten iets tegen belastingverlaging heb
ben, maar de voordelen ervan zullen afge
wogen moeten worden tegen andere prio
riteiten, zoals: 
- een zodanige verdere verlaging van 

het financieringstekort dat de Staats
schuld niet meer stijgt; 

- zodanige bruto-inkomensverhogingen 
van ambtenaren, trendvolgers en uit
keringsgerechtigden dat de verhou
dingen ten opzichte van de marktsec
tor niet verder verslechteren; 

- extra middelen ten behoeve van de uit
breiding van overheidsinvesteringen in 
de infra-structuur, vergrijzingsgevoe
lige voorzieningen, ontwikkelingssa
menwerking, etc. 

Bij die afweging mogen zeker betrokken 
worden de voordelen bijvoorbeeld voor 
de werking van de arbeidsmarkt, voor de 
internationale concurrentieverhoudingen 
en voor de bestrijding van het zwarte cir
cuit, die zijn verbonden aan belastingver
laging. Die voordelen zijn er stellig, maar 
er is geen reden om er wonderen van te 
verwachten. In het bijzonder zijn er, voor
zover ik weet, geen harde aanwijzingen 
dat in Ianden met een lagere belasting
druk al de zegeningen reeds ontvangen 
zijn die ons in het vooruitzicht worden 
gesteld. Kortom, ik verwacht van be
lastingverlaging wei bescheiden voorde
len, maar geen wonderen. Een aantal van 
die voordelen kan oak met andere midde
len worden bereikt. Geen reden dus om 
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belastingverlaging als prioriteit af te schrij
ven - welke burger zou er niet blij mee 
zijn - maar oak geen reden om belasting
verlaging te verheffen tot topprioriteit. 

lntussen bli]ft de zorgzame samenleving 
het CDA achtervolgen. Het is een concept 
dat vooral in de zorgsectoren zelf veel 
weerstand heeft opgeroepen. 

Vastgesteld kan worden dat de analyse 
die ten grondslag ligt aan het idee van de 
terugtredende overheid in toenemende 
mate ingang heeft gevonden, oak zelfs in 
socialistische kring. Oat is winst. We heb
ben het politieke getij als het ware mee. 
Doorslaggevend zal daarom zijn of wij erin 
slagen een praktisch bruikbare en geloof
waardige invulling te geven aan de be
perktere taak van de overheid in de zorg
sectoren. Daarbij komt het vooral op twee 
punten aan: 
1 Het vormgeven aan structuren die de 

behoefte aan (collectief gefinancierde) 
zorg sturen in de richting van de minst 
kostbare, verantwoorde vorm. 

2 Het ontwikkelen van mechanismen die 
de collectief gefinancierde professlo
nele zorgcomponenten terugdringen 
ten gunste van de vrijwillige componen
ten. 

Ad 1. Een mens kan z1ch verplaatsen door 
te !open, maar oak met een Rolls Royce. 
Daartussen zit een heel scala van vervoer
middelen. Oak in de zorgsectoren is vaak 
een reeks van voorzieningen tot op zekere 
hoogte uitwisselbaar om in een en de
zelfde behoefte te voorzien. De prijsprik
kels die de keuze van gebruikers en aan
bieders in de marktsector bepalen zijn 
echter in de zorgsector veelal uitgescha
keld. Voor de samenleving als geheel 
houdt dat het risico in dat de efficiency
bewaking tekortschiet. De belastingbeta
ler betaalt dan uiteindelijk het gelag. Er 1s 
daarom aile reden veel energie te steken 
in het ontwikkelen van betere stuurinstru
menten 
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Ad 2. Mmder professionele zorg betekent 
meer zorgverantwoordelijkheid voor de 
client en ziJn naaste omgeving. Ook 
daarop rust een zeker taboe. Toch is er 
geen reden om te veronderstellen dat 
daardoor de samenleving killer en de zorg 
m1nder menselijk wordt. Evenmin is er 
echter reden om van de weeromstuit ro
mantische beschouwingen over een zorg
zamere samenlev1ng te houden. Niet elke 
gezinsverzorgster is een engel, maar dat 
geldt evengoed voor naaste verwanten of 
buren. Vanuit het CDA-gedachtengoed 
word! deze benadering voldoende onder
bouwd met het sobere uitgangspunt dat 
de collect1viteit pas moet inspringen waar 
de eigen verantwoordelijkheid word! over-
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belast, met als gevolg dat mensen maat
schappelijk n1et meer volwaardig kunnen 
functioneren; vloeren in de zorg moeten 
dat voorkomen. Laten we het op die so
bere onderbouwing maar houden. En ver
volgens ernst maken met het operationali
seren van onze conceptie. Dan bouwen 
we pas echt aan samenlevingsstructuren 
waarmee we ook in de jaren negentig uit 
de voeten kunnen. 
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