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Over de brug tussen 
markt en bureaucratie 

prof. dr. A.J Vermaat 

Enkele beschouwingen over 
sociaal-econom1sche institut1es naar 
aanleiding van het nieuwe 
CDA-Verkiezingsprogramma 'Uitzicht; 
Sam en werken voor morgen'. 

Kernvraag 
In het kader van de inspraak hebben hopel1jk 
vele COA-Ieden het n1euwe verk1ez1ngspro
gramma 1986-1990 gelezen en beoordeeld. 
Het is werkeliJk een keung stuk geworden: 
natuurl1jk te lang en te gedetailleerd. maar 
dat zal wei noo1t meer anders worden. Het 
program heeft ook een du1del1jke IIJn in zo
verre, dat het met enkele concrete aanzetten 
aanslu1t op de CDA-nota's van de laatste 
Jaren. waann de themat1sering van de 
gespreide verantwoordelijkheld een soort 
pol1t1ek 'Leitmotiv' is geworden. Het COA 
tracht de politieke wil te verwoorden dat de 
overhe1d dlent terug te treden ten gunste 
van de e1gen 1ndiv1duele en groepsverant
woordelijkheid. D1t laatste echter onder de 
voorwaarde dat n1et te kart zal worden ge
daan aan de essent1ele overhe1dstaken. zo
als het arden en van de samenlev1ng · . het 
bestellen van de publieke gerecht1ghe1d en 
het fungeren als het schild der zwakken. 
Met deze opstelling ben ik het van ganser 
harte eens. Daar ligt dan ook niet miJn pro
bleem. Het zwakke punt 1n dit program- en 
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l'•of de A .• J Vermaat 119391 IS hooqle
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norTliSC'1e faculte1t VC'Hl de VnJe Un•vf?r
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well1cht ook 1n de eerdere nota's van het 
CDA- IS gelegen in het vacuum dat ontstaat 
als de d1ngistische en central1st1sche over
held inderdaad gaat terugtreden 2

' Een plei
dool op princ1piele en pragmatische gronden 
voor zulk terugtreden IS prima. Maar zonder 
goede maatschappelijke structuren of inst1-
tut1es. die 1n staat ZIJn om als 'bedding' voor 
de maatschappelijke ontwikkelingen te func
tloneren, dre1gt men terug te vallen op vari
anten van de 19e-eeuwse vrijheidsideolog1e. 
Gez1en de opgang van overdreven 1nd1v1dua
lisme en ego-tnppenJ 1n onze tijd, 1s dlt laat-

1 I lk gebru1k 1n d1t art1Kel de term en 'samenlev1ng' er1 
fl"aatschaoplj' als synon1en·en: ook de overhe1dsorga

n1sat:e1Sl rraakt 1maken1 h1ervan rn.1 deel u1t 

2: Na het schn)ven va'l 01: c-u11ke! 1n concept -vorrn kreeg 1k 
l1et zomemurrn:er van Chnsten DerrocratiSClle Verken
nlngen or1der ogen 11985 nr. 7:81 lk neb de 1ndruk dat 
een groot deel van ae daar gevent1leerde gevoelens van 
onqer1oegen rret het recente verkrez1ngsproqrarrma 
van het CDA met d1t ges1gnaleerde pur•t samenl1anqt 
Ovengens werd l1et schnJven van dlt art1kel sterk qestJ
mr.leerd dooc de lez1nq d1e drs C J Klop op 11 me1 
1985 h1eld voor de prov1nc1ale ledenvergader 1ng van l1et 
CDA-Gelderland te Arr'hem 
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ste zeker geen denkbeeldtg gevaar. Het cor
rigeren van het ene gevaar garandeert nog 
niet het bereiken van het juiste evenwicht. lk 
noem een voorbeeld. Terecht wenst de pro
grammacommissie dat de overheid zich 
voortaan - tenzij er calamiteiten dreigen -
onthoudt van ingrijpen in de dtrecte loonvor
ming. Maar gaat het dan ineens wei goed? 
Een beroep vanuit de politiek op een goed 
'sociaal' gedrag van de zogenaamde sociale 
partners is structureel gezien toch weinig 
meer dan illusie-politiek. Zijn wij dan niet 

' Een beroep op goed gedrag 
van sociale partners is 
illusie-politiek. ' 

terug bij de grillen van de vnje marktecono
mie? De kernvraag, die ik hier wil bespreken 
naar aanleiding van het nieuwe verkiezings
programma, is deze: Hoe kunnen wij ervoor 
zorgen dat het terugtrekken van de over
heidsrnacht uit tal van rnaatschappeluke be
slissingsmomenten niet leidt tot een sociaal 
machtsvacuurn? Oat wil zeggen: hoe beret
ken wij, onder vermijding van het optreden 
van nieuwe eigenmachtigheid een transfor
matie in een beter functionerende maat
schappelijke ordening? 
lk voeg hier nog aan toe dat het stellen en 
oplossen van dtt centrale probleem vooral 
het CDA ter harte zal moeten gaan. Terecht 
is met een blik op de verre of nabije htstone 
gezegd, dat bij liberalen de vrijhetd en bij de 
socialisten de gelijkheid tot een polttieke af
god dreigde te verworden. Een harmonisch 
evenwicht - waarbij trouwens de broeder
schap niet wordt vergeten - vergt passende 
maatschappelijke instituties ter beteugeling 
van zowel tndividu als staat. Er IS trouwens 
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nog een puur pragmatische reden om deze 
weg tn te slaan. Een echt terugtreden van de 
overheid is pas mogeltjk wanneer de ambte
naren een nieuwe taak krijgen. Zo niet. dan 
zal de bureaucratte blokkerend werken, zo
als bij decentraliserings- en privatiseringspo
gingen reeds duidelijk IS gebleken. 

De overheid: ordenend in wijsheid? 
Het is verstandig om een polittek opstel te 
beginnen btj de overheid. AI eerder heeft o.a. 
Donnerl' gesteld, dat het CDA nog steeds 
een duideltjke en homogene vtsie op de 
overhetd mtst. Ook in het onderrtavtge ver
kiezingsprogram zitten wat slordig door el
kaar heen gemengd: elementen van de soe
veretniteit-in-etgen-kring, de substdiariteits
leer en de leer van de functtonele decentrali
satie. Nu ziJn deze theoneen lang ntet altijd 
met elkaar in strijd, maar soms maakt het 
wei uit, welke men ktest. 
In dit verband gaat het primair om de orde
nende taak van de overheld. Elke samenle
ving, en zeker een tngewikkelde als de onze, 
vergt ordening. Echter niet zomaar een wt!le
keurige ordening, maar een die genormeerd 
is op recht en gerechtigheld. Wat dtt betreft 
is de overheidstaak even essentteel ( = we
zenlijk en onmtsbaar) als beperkt (= com
pact), zoals christen-democraten als Zijlstra 
en Roolvink getuigden. Deze aldus zeer 
summier verwoorde overheidsvtste sluit naar 
mijn mentng het best aan op het idee van de 
soevereiniteit -in-eigen-kring .'' De afbake-

31 A.M. Donner: Over staatsbeschouw1nq. Chnsten Demo
crat!sche Verkenn1ngen 1984 tnr 4). pp 167-177 

4) Men make n1et de lout om deze leer te vertalen 111 
termen van onderl1ng autonorre deelgeb1eden Zo le1dt 
d1t volgens de JOUrnalist H v. Seumeren 11n de Volks
krant d.d. 24-8-19851 zelfs tot een ant1-parlementa11e 
houd1ng. H1er 1S sprake van een trag1sch m1sversta11d 
Het gaat er immers vooral om de e1qenhe1d van de 
typerende en nchtende norrren te benadrukken. Plaar 
deze spec1f1eke normen dlenen steeds ge1ntegreerd te 
worden 1n de concrete besliSSingen In het verlerJen 
gebru1kte 1k h1ervoor de aandu1ding: 'relatiVItelt-111-elqell
knng'l Met B Goudzwaard kan men ook de term nor
mativite1t-1n-e1gen-knng' hanteren. E:en eerdere u1teen
zett1ng over d1t onderwerp heb 1k gegeven 111 Verant
woordelitke maatschappij en total1tansme'. opqenorren 
111 de bundel Honderd ;aar oari!J onder redact1e V<'m A 
Veerman & C Bremmer. Wever. Franeker 1979. biz 
110-124 
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n1ng tussen de overhe1d enerzijds en de rest 
van de samenlev1ng anderzijds is hierbij prin
cipleler en consequenter dan biJ de subsidia
nteltsleer. waarb1j ten dlepste slechts de ut1l1-
te1tsvraag bepalend is voor de vraag 'pu
bllek of privaat'? Bovend1en heeft men dan 
m1nder last van problemen voortvloeiend uit 
bijvoorbee!d de tegenstelling natuur (aards. 
overheid als Ieider) versus bovennatuur (do
meln van het geestelijke, kerk a!s Ieider). Ook 
heeft men m1nder te maken met de w1llekeur 
van vormen van personal1sme, hetziJ in de z1n 
van 'progress1ef-eth1etsme'. hetzij in de z1n 
van 'conservat1ef -egocentnsme'. 
Dus de maatschappel1jk rechtvaard1ge orde
nlng als hoofdtaak van de overhe1d. StateiiJ
ke orden1ng IS noodzakeiiJk, maar n1et op elk 
terre1n c.q. n1et altiJd of overal met dezelfde 
1ndnngendheid of deta1llenng. lmmers, tijden 
en omstand1gheden vaneren. 
Sterk schemat1serend zou men wat d1t be
treft dne velden in de samenlev1ng kunnen 
ondersche1den. Er is een veld waarvan de 
overhe1d z1ch perse n1et mag terugtrekken. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn defensie, 
politie. rechtspraak enzovoort. Er is een an
der veld. waar de overhe1d 1n pnncipe absent 
moet biiJVen kerk, gez1n, school enzovoort. 
Ertussen l1gt het derde veld. dat van de 
opportun1te1t. Zal de overhe1d een weg be
heren, een commun1cat1esysteem, een on
derwiJSinstltuut. dan wei zal een part1culiere 
organ1sat1e dat doen? 
H1er IS het hoofdzakelijk een kwestie van 
doelmat1gheid enerZIJds en van kwaliteit der 
overhe1d (en samenleving) anderZIJdS. Doel
matlgheld bedoel ik niet aileen in de strikt 
technlsch-economlsche betekenis, maar rui
mer 1n de zin van een opt1malisering van de 
samenlev1ngsdoelen. De term 'kwal1te1t van 
de overhe1d' bedoel ik 1n de z1n van de mate 
van democratisch opereren van de over
he1dsorgan1sat1e (openhe1d, controleerbaar
held. geen verzet van pol1t1eke m1nderheden, 
we1nig 1nvloed van de bureaucrat1e. enz.). 
Het gaat h1erb1j typ1sch om een afweg1ng, 
want ook de kwal1te1t van de samenlev1ng 
(c:]edragspatronen. welvaartspe1l, enz) speelt 
een rol. Naarmate de mensen respect1evel11k 
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de groepen van zichzelf uit, d.w.z. zonder 
personele of structurele dwang of restricties, 
erin slagen om een zinvolle en houdbare 
samenleving te verwerkelijken, kan de rol van 
de overheid beperkter qua bereik ZIJn, niet 
qua essentie. 
In een moderne, complexe samenleving, met 
al haar special1saties en differentiat1es (waar
door veelal de traditionele samenlevingscel
len uiteenvallen, zodat de integrat1e van de 
afzonderlijke normen voor het handelen be
moellljkt wordt) is het echter een illusie te 
veronderstellen dat er geen groepsego1sme 
zou bestaan. Bij vermindering van spontane 
soc:ale controle IS het juist zaak om te zor
gen voor functionerende samenlevingsstruc
turen. Hier is de overheidstaak wezenlijk aan 
de orde. hetzij constituerend of kaderschep
pend, dan wei regelgevend of zelfs dinge
rend. 
Het CDA heeft meermalen - en op zichzelf 
volstrekt terecht - gepleit voor een leefbare 
samenlev1ng, waann sprake is van een le
vend 'midden-niveau', dat de samenleving 
vormt en plooit, met vermijding van uit de 
rails gelopen u1tersten als de individualisti
sche anarchie (geschoe1d op de leest van 
het individualistisch egolsme) en de (op de 
1llus1e van de alwijze overheid berustende) 
collect1vist1sche bureaucratie. Maar hoe 
moet dat 'sociaal ademende m1ddennf' dan 
wei geformeerd worden? En is - wanneer 
men een les u1t het verleden wil trekken- de 
gedachte van de publiekrechtelijke bedrijfs
organlsatie nu zo'n succes geweest? En is 
het hu1d1ge - toch uiterst wankele - op 
overleg geente sociaal-economische bestel 
nu zo'n perspectiefb1edend geheel'~ 51 Vor
men federalistisch opgezette bestuurl1jke or
ganisaties een vertrouwenwekkend scena-

51 lr1teressant IS de volgende conclus1e: 'Erndconclusie rs 
dat het partrcul1er noch het openbaar tnpartrsme een 
rooskleunge toekomst tegerroet gaat 1n Nederland en 
Belg1e en dat 111 de keuze van overlegeconom1e of 
111tervent1estaat het elerrent van de 1ntervent1estaat 
zwaar biiJft wegen· U1t. A. Geul. P W.M Nobelen & H 
Slornp. De kornende vrJf par overlegeconomre of 1nter
vent1estaat ? . SoCiaAI Maandblad Arbetd. JUII/augustus 
1985. pag 518 
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no, of slechts een gebrek aan beter? Zou er 
n1et 1ntens1ever gezocht moeten worden 
naar andere vormen van 1nst1tut1es. welke 
het gedrag van personen en groepen zoda
nlg kunnen 1nkaderen en kanal1seren. dat -
z1j het met de 1n een dynam1sche samenle
vlng onvermiJdelijke en ze!fs nutt1ge kle1ne 
aanvanngenl -men gezameniiJk als het ware 
ongemerkt wordt gedwongen om n1et u1t de 
samenlev1ngsband te spnngen. Op deze 
manier zoekt men de voor het 1ndiv1duele en 
groepsgedrag noodzakelijke restnclles n1et 
Ianger in vormen van dlrecte overhe1ds1nter
vent1e. maar 1n1nstitutionele restnct1es. waar
biJ u1teramd de overhe1d een constituerend 
aandeel heeft. 
D1t heeft een bljkomend voordeel Nu ligt er 
voortdurend een zware hypotheek op het 
overleg 1n onze gemengde economische or
de, met name op het tripart1ete overleg aan 
de top. Geen overeenstemming betekent 
spann1ng, maar een overeengekomen com
promls kan IIJden aan eenz1jd1ghe1d (ten ge
volge van relatieve machtsverhoud1ngen). 
overglobal1te1t (ten gevolge van grote ver
schlllen in sectoren of bedriJven), ondoelma
tlgheid (biJ gebrek aan volled1ge 1nformat1e) 
en ondoeltreffendheid (omdat men biJ de 
gebruikelijke vnjw1ll1ghe1d op een lager ni
veau ziJn e1gen weg kan gaan). Het IS dan 
ook geen wonder dat men in het verleden 1n 
Nederland zo vaak om overhe1ds1ngn]pen 
heeft gevraagd. Deze druk op het overleg 
wordt veel gennger wanneer het gaat om 
const1tuerende regel1ngen 1n plaats van 
penodleke, 1nhoudel1jke besl1ssingen. 

Economische ordening: op mars, maar 
waarheen? 
Econom1sten spreken over het begnp 'eco
nornsche orde' als het 1nst1tutlonele kader 
waarb1nnen z1ch het lopende econom1sch 
proces van een land voltrekt Nu ZIJil h1erb1J 
allerle1 1ndel1ngen mogeiiJk om de verschlllen
de typen van ordes of stelsels te onderschel
den. Bekende (extreme) grondvormen ZIJil 
de centraal gele1de bevelseconom1e en de 
vriJe gedecentralrseerde markteconom1e. 
waarbiJ het plan resp. de markt a!s het coor-
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dinat1emechan1sme fungeren. D1t ziJn 1n de 
praktijk slechts 1deaaltypen: 111 de real1tert 
gaat het fe1telijk om mengvormen. die oven
gens wei duldelrJke trekken van gei1Jken1s 
met de twee 1deaaltypen kunnen vertonen. 
In de prakt1jk ZIJil er nogal wat vananten te 
z1en, zoals de volgende sene Ianden aan
toont USSR, Joegoslavie. Japan. West
Durtsland en de USA. In het nieuwe pro
gramma wordt u1teraard n1et voor een plan
economle gekozen. U1t het hoofdbetoog van 
het concept-programma biiJkl verder dat het 
CDA van oordeel IS. dat de overhe1d z1ch 
teveel en te detaillist1sch (d.w.z. teveel 1n 
drngerende z1n) heeft bemoe1d met de eco
nomle. De overhe1d heeft teveel verantwoor
deiljkheden van de 1nd1v1duen en de soc1aal
econom1sche groepen - zowel u1t goede w1l 
als op eigen verzoek van betrokkenen -
overgenomen en een w1rwar van regels en 
d1rect1even opgesteld, d1e al met al demotl
verend werken en bovend1en afwentel1ng en 
1neff1C18nties u1tlokken. 
In het nieuwe program ZIJn talnJke voorbeel
den van deze fundamentele stell1ngname te 
v1nden. lk beperk mij h1er tot een (belangriJk) 
voorbeeld. lk citeer 'Maar de verzorgrngs
staat IS gele1dei1Jk u:t zijn krachten gegroe1d. 
Te makkelijk werd gedacht en gedaan of 
ongeveer alles wei te beteugelen en te beta
len v1el. zodra het maar tot staatszorg werd 
verklaard. Zo kreeg de staat ook vee I proble
men toegeschoven. welke eigeniiJk als voor
werp van maatschappelljke zorg behoorden 
te zrJn herkend. In plaats van een verzor
g1ngsstaat heeft het CDA biJ z1jn bele1d een 
verzorg1ngsmaatschappiJ voor ogen' (u1t de 
lnlerd1ng op 'Uitz1cht') 
De centrale vraag 1s echter welk bele1d hier
toe het beste IS. Denkbaar IS een 'llberalis
tlsch-terugtredend' bele1d, namel1jk wanneer 
de overheid z1ch op het soc1aal-econom1sch 
terre1n gaat beperken tot een puur macro
economlsch globaal bele1d met afschaff1ng 
of verwaarloz1ng van de meso- en m1cro
econom1sche 1nstrumenten. Drt IS zeker de 
trend momenteel. Het IS echter de (lange
termljnl) vraag of naast de pos1t1eve effecten 
van zo'n terugtreden van de overhe1d ertoch 
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n1et een vacuum zal gaan ontstaan, waaruit 
weer nieuwe negatieve gevolgen zullen 
voortvloe1en. M1nder d1rigerend overheids
optreden l1jkt miJ zeer verstand1g toe, maar 
aileen als men n1euwe feilen weet te vermlj
den door beter werkende instituties te 
scheppen. 
Het n1euwe CDA-program heeft ook zeker 
d1e intent1e. Zo lu1dt art1kel 1 van het hoofd
stuk Econom1sche Ordeals volgt: 'Het CDA 
streeft naar een economische orde waarin 
onderlinge zorg en mede-verantwoordelijk
held gestalte knjgen 1n voor de burgers her
kenbare verbanden. De geonenteerde 
markteconom1e. dat w1l zeggen een econo
mle d1e genormeerd wordt door soCiaal en 
ecoiOQISCh verantwoorde voorwaarden en 
n1et ten koste gaat van de ontwikkellngslan
den. vormt h1ervoor het uitgangspunt'. En 
aanvullend citeer 1k nog uit artikel 2 'Binnen 
d1e randvoorwaarden z1jn de soc1ale part
ners nauw betrokken c.q, verantwoordelijk 
voor de ontw1kkel1ng, vaststell1ng en u1tvoe-

' Minder dirigerend 
overheidsoptreden 
werkt aileen door 
beter werkende 
instituties te 
scheppen. ' 

nng van het soC1aal-econom1sch beleid. Een 
1ntens1eve dialoog is noodzakelijk voor de 
onderl1nge afstemming van het overheidsbe
leld en het bele1d van de sociale partners'. 
Maar veel meer - en eerlijk gezegd heeft 
deze klemmende oproep tot intensief 
overleg en wederziJdS respect m.i. wein1g 
substant1eels te b1eden1 - komt er n1et op 
tafel op d1t gebied van de econom1sche 
orden1ng, met uitzondenng van de budgette-

Chnsten Democratrsche Verkennrngen 1:86 

nngs- en planningsgedachte ten aanzien van 
de gesubsidieerde weiZIJnssectoren. 
Is het niet erg optimistisch gedacht om op 
deze wiJze de komende Jaren tegemoet te 
treden? Jaren waarin er genoeg problemen 
zijn op te lossen. lk noem slechts de werk
loosheid, de komende vergrijzing, de voort
gaande technolog1sche revolutie, de perma
nente druk op het milieu. 
Kan ook de verhouding tussen arbeid en 
kapitaal, tussen werknemers en werkgevers, 
tussen producent en consument met zoveel 
distant1e worden voortgezet? Kan het nood
zakelijke milieubeleid echt effectief gevoerd 
worden door allerlei regelingen 1n een kader
wet te plaatsen? Kan het agrarische struc
tuurbeleid in Europa zo de jaren negentig 
halen? 
lk kan mij helaas niet aan de 1ndruk onttrek
ken dat het nieuwe CDA-program te we1nig 
fundamentele antwoorden biedt. Teveel 
wordt volstaan met het 'doorgaan met het 
oude, maar wei globaler en dus beter'. lk 
ben bepaald geen voorstander van allerlei 
detaillistisch ingrijpen van staatswege, maar 
op deze WIJZe zullen de problemen natuurlijk 
niet echt verdwiJnen (hoogstens iets minder 
duur worden), zodat er na 1990 een nieuwe 
dirigistische vloedgolf valt te verwachten. 
Politici en ambtenaren kunnen het 'regelen' 
toch al zo moeilijk achterwege latenl 

lnstituties met een menselijke maat: de 
milieuproblematiek als voorbeeld 
Als het COA de omnipotente overhe1d als te 
dwangmatig en (meestal) als te inefficient 
afwijst, 6

' en indien men ook een ongebonden 
markteconomie onvoldoende acht op grond 
van haar sociale score, dient men bewust 
een altematief te zoeken in de vorm van 
dusdanige economische inst1tut1es, die ener
zijds de subjecten in voldoende vnJheid motl
veren tot efficient handelen maar anderzijds 
voldoende kanaliserend vermoqen vertonen 

6) Drt zi)n ook de qronden orr een planeconomie af te 
wr)zerl Een urtzondenng rs actueel als het gaat orr de 
realisatre van een dwrngend doer voor de gehele samen
levrng. zoals bi)voorbeeld het wrnnen van een oorlog. 
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om de resulterende uitkomsten ook sociaal 
aanvaardbaar te maken. 71 Dit is uiteraard 
gemakkelijker als opdracht te formuleren 
dan om inhoudelijk in te vullen. Maar als men 
pleit voor een terugtreden van de staat op 
sociaal-econom1sch terrein, dient men de 
consequenties te accepteren. Anders zal 
men de keuze tussen het marktkapitalisme 
met zijn harde (a)sociale realiteiten en het 
plansocialisme waar vrijheid en democratie 
kwiJnen n1et kunnen ontgaan. Vooral het 
CDA komt de taak toe deze uitdag1ng met 
inventiviteit tegemoet te treden; ziJnde een 
politieke partij zonder veel dogmatische 
stokpaardjes. 
Het zou niet aileen qua bladruimte te ver 
voeren hier een 'blauwdruk' van zulke 
nieuwe economische institut1es te willen ge
ven. Eerlijk gezegd zie ik nog slechts een 
aantal m.i. bruikbare aanzetten in deze nch
ting. Waar het mij nu om gaat, is deze dis
cussie binnen het CDA te openen. lk wil mij 
vanzelfsprekend niet met een JantJe-van
Leiden van deze problematiek afmaken. 
Daarom zal ik hierna aan de hand van een 
aantal concrete economische problernen 
een 1ndicatie geven van de richting die wij 
m.1. moeten inslaan. lk beperk mij uitdrukke
lijk tot het terrein van de econornische orde
ning. Het gaat dus primair om de typel-ing 
van de aard van de benodigde nieuwe instl
tuties. lk w1js er terloops nog op dat ook het 
Oud-Testamentische Israel bepaalde 1nstitu
t1onele arrangementen kende, zoals het sab
bathsJaar en het jubeljaar, die vooral bedoeld 
waren om het ego1sme te kanaliseren (ook 
tussen de generaties) en het sociale gehalte 
van de samenleving op peil te houden. 

Het IS voor de duidelijkheid verstandig te 
beginnen met een bekend voorbeeld. Tin
bergen heeft indertijd in een beroemd ge
worden artikel de aandacht gevestigd op het 
probleem van de negatieve externe effecten 
1n de markteconom1e. 81 Hij toonde eerst mo
delsmatig aan dat, wanneer men een aantal 
zeer vereenvoudigende vooronderstellingen 
maakt, de decentrale markteconomie de 
beste institut1onele vorm is om een sociaal-
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econom1sch optimum te realiseren. Gaat 
men echter over op meer real1stische om
standigheden, zoals bijvoorbeeld het optre
den van negat1eve effecten biJ het produce
ren van goederen op de posit1e van anderen 
in de samenleving (b1jvoorbeeld milieu-effec
ten), dan zou men aanvullende 1nst1tut1onele 
regelingen moeten treffen. Tinbergen zelf 
suggereerde toen dat overhe1ds1ngrijpen de 
aangewezen weg zou zijn; hij gaf de voor
keur aan het stichten van overheidsbednjven 
om zulke negatieve externe effecten in de 
beslu1tvorming te 1nternal1seren. 
Ondanks de goede bedoeling is dit een sim
plistische oploss1ng. Dit blijkt direct als men 
beseft dat er vele situat1es bestaan waann 
de realiteit afwijkt van de ideale veronderstel
lingen waaronder de markteconom1e zelf
standig het optimum kan bere1ken. lk noem 
in dit verband slechts de vele afwijkingen van 
een toestand van volledige mededinging op 
de markt, dat wil zeggen van situaties waarin 
marktpartijen de ru1mte hebben om de pnJS
vormlng zelf te be1nvloeden. Dit kan onder
meer optreden bij een beperkt aantal markt
partijen, gebrek aan homogen1teit van de 
verhandelde goederen, of dalende marg1nale 
produktiekosten. In al deze gevallen zou de 
raad van Tinbergen op hetzelfde neerko
men: Maak er maar overheidsbedrijven van 
of laat de staat het marktgedrag maar con
troleren! Dit zou weldra leiden tot een cen
traal geleide economie. waarvan o.a. Tinber
gen zelf- zij het in een ander verband - een 
aantal sterk negatieve eigenschappen heeft 
opgesomd. Bovendien is het een Simplisti
sche gevolgtrekking. omdat men pas kan 
krezen na een onderlrnge vergelijking van de 
aanwezige alternat1even. In drt geval blijkt 
bovendien de markt tamelrJk robuust te zrJn 

7) Drt geldt zowel voor de hurdrge generatre lvoldoende 
bestaanszekerherd en aanvaardbare welvaartsverschrl
len) als ten aanzren van de korrende generatres lbewa
ren van de schepprng en het zorgen voor een voldoende 
cumulatre van kennrs en kaprtaall 

81 J Trnbergen. The Theory of the Optrrrum Regrme. rn: 
Selected Paoers. Noordhollandse Urtgeversrnaatschap
prJ. Amsterdam 1959. op 264-307 
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voor dergelijke (kle1ne) afwijk1ngen van de 
1deale bas1sverondersteiiJngen voor een opti
mum. Met andere woorden, een beperkte 
afWIJklng van de 1deale markt behoeft nog 
geen e1ndresultaat te geven dat ver weg l1gt 
van het oorspronkelijke optimum. Het voor
gaande neemt echter geensz1ns weg, dat de 
markteconomie behept is met onvolkomen
heden, en niet aileen met mJcro-economJ
sche feilen. Deze laatste kunnen zo belang
riJk worden, dat er 1nderdaad op de een of 
andere manier moet worden geJnterveni
eerd.9' Daarmee ZIJn w1j terug biJ de centrale 
vraag van d1t artikel, namelijk: Op welke wijze 
en met behulp van welke (mede door de 
overhe1d) te creeren 1nslituties kan men het 
soCiale opt1mum het best bere1ken? 

Laten w1j nu het milieu-probleem eens nader 
bez1en 1n het l1cht van de hierboven geformu
leerde doelstelling. Het probleem heeft tallo
ze facetten, waarbij met name in een aantal 
gevallen (Iucht, water) de complicatie op
treedt van de 1nternat1onale verwevenheid. 
Omdat ik de lezer geen totale blauwdruk heb 
beloofd, beperk ik mij in dit verband tot de 
lokale mil1eu-problemat1ek waarvan de bo
dernverontre1nig1ng een typerend voorbeeld 
is. Er ZIJn h1erb1J globaal gesproken twee 
typen van problernen. narnelijk a) duurzarne 
vergiftiging, en b) tijdelijke overbelasting, wel
ke in beginsel door het zelfrein1gende vermo
gen kan worden verwerkt (zoals b1jvoorbeeld 
een tijdelijke overbemesting). 
Het tegengaan van over-verontreiniging kan 
men 1n beginsel op v1er manieren aanpak
ken: 1) vergunningssystemen, 2) heffingen
systemen, 3) verontreinig1ngsrechten en 4) 
publ1eke produktie van afbraak van veront
relnlglng resp. compensatie ervan. In het 
laatste geval zorgt de overhe1d voor een 
fysieke compensatie van de door producen
ten en consumenten voortgebrachte veront
rein1g1ng. D1t vergt u1teraard uitgaven, d1e v1a 
de algemene belast1ngen kunnen worden 
gefinancierd. Doorgaans zal men gebruik 
maken van spec1f1eke heff1ngen, die tevens 
een afremmend effect hebben op de pro
duktJe van m1l1eudruk, waardoor een cornb1-
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natie met de als tweede genoemde metho
de optreedt. Een dergelijk gecomb1neerd 
systeem is aantrekkelijk wanneer het gaat 
om een groot aantal relat1ef kle1ne vervuilers, 
waarbij bovendlen de vervuilingseffecten 
geografisch gespreid z1jn. Gaat het echter 
om belangnJke en geconcentreerde veront
reinigingen, dan past men in Nederland veel
al het vergunningssysteem toe, waarbij aan 
de verlening van de vergunning doorgaans 
beperkende voorwaarden worden ver
bonden. 
Hoewel men bij dit systeem streeft naar het 
hanteren van algerneen toepasbare cnteria, 
stu it men in de praktijk toch op enkele ernsti
ge uitvoeringsproblemen. In de eerste plaats 
is er een ambteliJke procedure nodig, waarbiJ 
problemen als rechtsongelijkhe1d, tijdverl1es, 
arbitrariteit en verschillen 1n beperkende 
voorwaarden kunnen voorkomen. Dit leidt 
tot onzekerheden en wrevel. In de tweede 
plaats is het moeilijk om de totale milieudruk 
effectief te beheersen, vooral wanneer de 
economie in een bepaalde regio sterk groeit. 
Men kan moeiliJk de vergunningseisen voort
durend bijstellen, tenzij het nieuwe aanvra
gen ziJn, zodat nieuwe vestigingen relatief 
achtergesteld worden. 
Ook is er in de derde plaats in dit vergun
ningssysteem een veel te gennge st1mulans 
in de ncht1ng van n1euwe technieken die de 
netto verontreiniging verminderen. Daarom 
is het niet verbazingswekkend dat het be
dnjfsleven z1ch de laatste Jaren voorstander 
betoont van het zogenaamde 'bubble-up' 
concept, waarbiJ het accent ligt op de con
trole en regulering van de uiteindelijke miiJeu
druk. Dit betekent in wezen een verschuiving 

91 In d1t verband past het volgende citaat 'Gesteld kan 
worden dat het de taak van de overheid IS zo veel 
mogeiiJk de voorwaarden te scheppen die vervuld moe
ten ZIJn. wil de onz1chtbare hand ZIJn werk kunnen doen 
Econom1sche pol1t1ek houdt dan n1et in dat mensen 
worden gedwarsboomd 1n hun streven naar e1gen wel
vaart. ll'aar dat ziJ ertoe worden gebracht vnJWIIIig zoda
nlge beslissingen te nemen dat de maatschappel11ke 
welvaart daarmee het beste 1s gedrend. Dwang past 
daar n1et biJ en werkt bovend1en averechts Aldus: 
J.G.A van rv'rerlo. Echte Public Chorce. Openbare U!tga
ven 1985 (nr 4) pag. 148 
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ten gunste van een stelsel van (in principe 
onderling verhandelbare) verontreinigings
rechten. Men mag dan slechts het milieu 
belasten indien en voorzover men besch1kt 
over een passend verontrein1g1ngsrecht, 
waar uiteraard voor betaald moet worden. 
Economisch gezien is dit een aantrekkelijke 
benadering, omdat het veel meer flexibiliteit 
en dynamiek toelaat. Langs deze weg 1s het 
eveneens mogelijk om in de loop van de tljd 
wijzigingen in het milieu-regime aan te bren
gen, bijvoorbeeld door het verontreinigings
recht zelf aan een depreciatie te onderwer
pen (zodat men of betere technieken moet 
toepassen, of extra rechten op verontreini
ging moet bijkopen). Met het oog op het 
voork6men van duurzame overbelasting of 
vergiftiging van het milieu, dient men d1t 
rechtensysteem aan te vullen met een ande
re regeling. Men kan hierbij denken aan een 
beperking op het eigendomsrecht op de 
grond in die zin dat men verplicht is om 
periodiek de kwaliteit van de grond te Iaten 
toetsen op straffe van verlies van de be
heersrechten. Men kan ook denken aan een 
combinatie met het als vierde genoemde 
systeem der publieke reiniging. 

Het bovenstaande is niet meer dan een indi
catieve illustratie. Het gaat om het bewust 
creeren van dusdanige instituties, dat men
sen zelf weer bij hun handelen voldoende 
rekening hebben te houden met zulke nega
tieve externe effecten, door dergelijke gevol
gen als het ware in de besluitvorming op 
microniveau te integreren. 

Het institutionele probleem van de ar
beidsmarkt 
Vervolgens wil ik de lezer confronteren met 
een meer macro-economisch probleem, na
melijk dat van de loonvorming. Het lijdt geen 
twijfel of hierbij is sprake van beperkte con
currentie. Men kan zelfs zeggen dat er via 
gewoonte (inclusief strijd!) en via de wet 
dusdanige institutionele regelingen zijn ge
schapen, dat de macro-economische loon
vorming grotendeels is losgemaakt van de 
banenrnarkt. Er heeft zich met andere woor-

20 

Soclaal-economlsch 

den een over-globalisering voorgedaan, 
waaraan enkele belangrijke problemen zijn 
verbonden. Zo neigt de loonvorming in ons 
land naar uniform1te1t (en rneestal ook naar 
nivellering), wanneer op centraal n1veau 
wordt onderhandeld over de loonontwlkke
ling. Een dergelljke uitkomst behoeft be
paald niet aan te slu1ten op de speCifieke 
situaties op de diverse segmenten van de 
arbeidsmarkt resp. regia's in hetland, ZIJ het 
dat in zulke persistente gevallen noodwegen 
worden gezocht. Ook kan een centrale - al 
of niet geleidel - loonvorming leiden tot een 
te laag resp. een te hoog algemeen loonni
veau in verhouding tot de ontwikkel1ng van 
de arbeidsproduktiviteit. Voorbeelden hier
van kende Nederland gedurende de jaren 
vijftig resp. in de Jaren zeventig. In het eerste 
geval raakte de arbeidsrnarkt overspannen, 
waardoor niet aileen overrationalisatie werd 
geinduceerd maar ook overspannen toe
komstverwachtingen werden gecreeerd met 
betrekking tot de inkomensgroei. In het laat-

' Het gaat om het bewust 
creeren van zodanige 
instituties, dat mensen zelf 
weer rekening houden met 
negatieve gevolgen van 
hun handelen. ' 

ste geval ontstond er structurele werkloos
heid vanwege de verslechterde exportposl
tie, terugloop van n1euwe 1nvestenngen we
gens geerodeerd rendement en extra af
stoot van arbeidsplaatsen. Met andere 
woorden, een loonvorm1ng op 'te hoog' nl
veau welke teveel losgemaakt wordt van de 
concrete arbe1dsmarktomstandigheden, 
neigt naar een macro-economische labi!iteit. 
Gezien het voorgaande is het geen verras-
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sing als velen zich 1n Nederland uitspreken 
voor een gedrfferentreerde loonvormrng. BiJ 
een andere gelegenheid heb ik al een voor
stel gelanceerd om aan deze gedachte een 
nadere 1nst1tutionele uitwerkrng te geven. 10

' 

De grondgedachte hierb1j is om b1nnen een 
op centraal nrveau tnpartrete te onderhande
len bandbreedte (waarbiJ de macro-econo
mrsche aspecten tot gelding komen) de na
dere loonvorming te differentieren op decen
traal niveau van bedrijfstak of onderneming. 
Bij dit laatste kan men specif1eke criteria een 
rollaten spelen, zoals bijvoorbeeld de speci
fieke stijging der arbeidsproduktiviteit, de 
prijsontwikkeling 1n de betreffende branche 
en de stand van het betreffende segment 
der arbe1dsmarkt. Het lijkt raadzaam aan d1t 
systeem restricties toe te voegen teneinde 
afwenteling van loonkosten op de consu
ment (via extra prijsverhog1ngen) of op de 
gemeenschap (vra extra werkloosheid) tegen 
te gaan, met name voor die gevallen waarin 
sprake is van geringe groei van de arbeids
produktrviteit en weinig effectreve concur
rentre. Men kan hierbij denken aan de hoog
te van de te betalen soc1ale premies, de 
eventueel te voeren prijspolitiek resp. aan de 
belast1ngheff1ng. Het zou h1er te ver voeren 
om 1n details te treden, maar de teneur IS 

steeds hetzelfde. Gestreefd moet worden 
naar het 1nvoeren van nieuwe 1nst1tutionele 
vormen of regels zodanrg dat een beter 
werkbaar maatschappelijk compromis 
wordt gevonden dan bij de traditionele 
markt, de dirigistische overheid of de vrijblij
vendheid van het overleg aan de top. 111 

Zelfs al zou men in Nederland overgaan tot 
zo'n hierboven aangeduid n1euw systeem 
van loonvorm1ng, dan bleven er vooralsnog 
arbeidsmarktproblemen bestaan. lk noem er 
dne. In de eerste plaats rs er nog volop 
werkloosheld, al weet nremand prec1es de 
exacte gegevens. In de tweede plaats impll
ceert een gedifferent1eerde loonvorm1ng nog 
n1et automatisch dat er geen onevenwichtig
heden op de verschillende deelmarkten zul
len bestaan. De vraag naar bepaalde typen 
van arbe1dskracht wrjzigt zich voortdurend, 
zowel conJunctureel als structureel. Ook de 
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scholingswensen en preferenties vertonen 
een eigen beweging, zodat soms forse ver
schlllen tussen vraag en aanbod op deelseg
menten optreden. In de derde plaats is er 
een micro-economisch begrijpelijke maar 
macro-economisch verkeerde koppeling in 
de loonvorming present. Geschemat1seerd 
gaat het om het volgende. De reele lonen 
hebben de neig1ng de stijging van de ar
beidsproduktivlteit in de loonleidende secto
ren te volgen. In delen van de economie met 
een lagere produktiviteitsgroei betekent dit 
een tendens tot u1tstoot van arbeid door 
inkrimping of door middel van rationalisatie. 
Dit betekent een tendentie tot vergrot1ng van 
het aantal 1nactieven, zodat de sociale pre
mies moeten stijgen. Zelfs als de actieve 
werknemers deze premrestijging niet afwen
telen (hetgeen normaliter voor een deel wei 
zal gebeuren) stiJgen h1erdoor de arbelds
kosten, hetgeen een verdere stimulans is tot 
verhog1ng van de arbeidsproduktiviteit. Het 
is niet gezegd dat dit proces alt1jd tot grate 
werkloosheid zal leiden, maar- zeker 1n de 
context van een sterk stiJgende groei van de 
potentiele beroepsbevolking en een langza
me groe1 van de economre qua arbeldsplaat
sen - IS de kans op een grondige verstonng 
van de arbeidsmarkt hiermee evident aan
wezig. Voor een deel kan deze onjuiste 'te
rugkoppeling' vermeden worden door een 
eerder beschreven wijziging van het instituti
onele systeem van de loonvorming. Maar 
een bredere aanpak is noodzakelijk. 
Naar mijn mening kan langs de volgende 
weg een (deel van de) oplossing worden 
gevonden. H1ermee zou tevens de oplossing 
van het emanc1patrevraagstuk gediend zijn. 
Het kernidee is om te gaan werken met 1n 
beginsel verhandelbare arbeidsrechtcertifi
caten. Dit b1edt een zeer algemene mogelijk-

101 A J Vermaat. Naar een nreuw systeem van geconditro
neerde ioonvorrrrng rn Nederland, Economisch StatistJ
sche Bench! en (671 1982, pp. 504-510. 

11 I Gezren de comrrotre dre ontstaan rs na de lancerrng van 
enrge rdeeen door de fractrevoorzrtter van het CDA dr 
B. de Vrres. merk rk hrerbrj nog op dat de aard en de rol 
van de 'c.a.o. · zeker aan heroverwegrng toe rs 
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heid om aangepaste antwoorden te vinden 
op zowel algemene arbeidsoverschotten 
(resp. tekorten) als op specifieke oneven
wichtigheden op de arbeidsmarkt. Bestaan 
er 1mmers overschotten aan een bepaalde 
vorm van arbeidsprestatie, dan zal er n1et 
aileen een tendentie tot relat1eve loondaling 
zijn, maar kan men tevens het aantal per Jaar 
te werken arbe1dsuren verminderen. BIJ ar
beidsschaarste is het omgekeerde uiteraard 
aan de orde. Bovendien biedt dit een moge
lljkheid om ook een variat1e naar leeftijds
klasse aan te brengen. Zowel jonge (bijvoor
beeld JOnger dan 23 jaar) als oudere arbeids
krachten (bijvoorbeeld ouder dan 55 jaar) 
zou men een gestaffelde reductie op het 
aantal gratis aan te bieden uren kunnen 
opleggen. Men blijft in dit systeem vrij om 
meer uren te werken, maar men dient dit 
recht dan eerst van anderen te kopen. Een 
vorm van reg1stratie is onvermijdelijk (zoals 
bij elk eigendomsrecht trouwens); in dit geval 
kan het bovendien bijdragen aan de fraude
bestnjding. Een positief neveneffect is de 
automat1sche introductie van een soort mini
mum-inkomen, namelijk bij verkoop van het 
aanbodsrecht wanneer men inactief moet of 
wil blijven. Hierdoor wordt tevens het pro
bleem van de marginale lastendruk op ar
beidsinkomsten verl1cht, want het eventueel 
betalen voor het leveren van een grotere 
arbe1dsinspanning binnen d1t systeem func
tioneert als een soort van 'lump-sum' hef
ting, hetgeen volgens de gangbare belas
tingtheorie valt te prefereren. 
Het lijkt onnodig een speciale regeling te 
maken voor de gezinss1tuatie. Of men wei of 
niet getrouwd is resp. samenwoont is niet 
van invloed op de toekenning van de ar
beidsrechten. Wil een man of vrouw de huls
houding verzorgen, dan verkoopt hiJ of ziJ het 
eigen arbeidsrecht en toucheert daarbij de 
opbrengst ervan als een vervangend lnko
men. Aanvullend zal ovengens een kinderblj
slagregeling noodzakelijk blijven. 
Ook 1s het mogelijk om voldoende impulsen 
in te bouwen ter bevordenng van de scho
ling. Nu werken slechts de voorlicht1ng en 
fe1telijke beloningsverhoudingen. BIJ het 
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voorgestelde systeem kan men ook de om
vang van het arbe1dsrecht per persoon met 
een specifieke scholing Iaten vaneren, terwiJI 
bovendien de verhandelde arbe1dsrechten 
een verschillende pnJS zullen doen. Verder IS 
het mogelijk om vanuit de doelstell1ngen van 
het 1nkomensverdel1ngsbele1d een vloer 1n 
de markt te leggen door 1nkoop van arbelds
rechten van staatswege. 
De lezer zal van mij niet de stell1ng vernemen 
dat langs deze weg aile arbeidsmarktproble
men zullen worden opgelost. Wei dat op 
deze manier een kans aanwezig is om met 
behoud van de 1nd1v1duele vnJheld en ar
beidsmotivatie een meer optimale toestand 
te bereiken dan tegenwoord1g de prakt1jk IS. 
Bovendien kan men dan in Nederland de 
verleiding weerstaan om alles te zetten op 
de kaart van een generiek verpl1chte ar
beidst1jdverkort1ng, die vanwege de opge
roepen econom1sche penkelen de beoogde 
sociale voordelen bij lange na n1et zal kun
nen bewerkstelligen. 
Tot zover enkele voorbeelden van institutlo
nele vernieuw1ngen op de arbe1dsmarkt. De 
strekk1ng is steeds dezelfde: Tracht dusdanl
ge regelingen te constitueren dat het dinge
rende overheidsintervenieren wordt terugge
drongen zonder terug te vallen in de a
sociale neveneffecten van een ongeregelde 
vrije markt. 

Slotopmerkingen: discussie gevraagd 
In het voorgaande heb 1k enkele suggest1es 
gedaan voor een andersoort1ge aanpak van 
het econom1sch beleid 1n Nederland door 
meer gebruik te maken van eigendomsrech
ten. lk beset dat met het geven van enige 
1ndicatieve suggest1es de problemen nog 
lang n1et opgelost z1jn. Er zullen tai van te
genwerpingen te maken ziJn. Wei, die zou 1k 
gaarne vernemen. Een echte inhoudelijke 
discussie zou dit CDA-blad bepaald n1et 
m1sstaan. Er zullen talnJke vormgevings- en 
1nvoenngsproblemen biiJken te z1jn. Ook dat 
is geen onoverkomel1jk probleem. Een 
geldstelsel, een wisselkoerssysteem, de so
Ciale zekerheid ziJn n1et van de ene op de 
andere dag en zonder problemen tot stand 
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gebracht. Bovendlen, een wettelijke regeling 
lof nog eenvoud1ger: een C1rcula1re van een 
departementl) blijkt in de prakt1jk minder 
s1mpel (u1t) te werken dan een ambtenaar, 
een pol1t1cus of een JOurnalist geneigd is aan 
te nemen. 
In het voorgaande heb 1k miJ voornameliJk 
beperkt tot het domein van de arbeidsmarkt. 
Het zou n1et moe1lijk ZIJn de voorbeelden uit 
te breiden tot andere markten of segmenten 
van de economie. lk noem slechts ev1dente 
bele1dsprobleemgebieden als de landbouw, 
de volkshuJsvestJng, het onderw1js en de ge
zondheldszorg. ik zai er h1er n1et verder op 
1ngaan Wei IS het mogeiijk dat een iezer zai 
tegenwerpen Maar wat te zeggen van de 
besiu1tvorming over de collectieve goederen 
en d1ensten? D1t ZIJn andersoort1ge situaties, 
waarvoor ook andere 1nstitut1oneie opiossln
gen gewenst ZIJn. Een enkeie opmerking ter 
1iiustrat1e h1ervan. Wanneer het gaat om de 
kiass1eke (zuivere) grondrechten en om keu
zen van het Ja/neen-karakter IS de coilec
tleve poi1t1eke besiu1tvorm1ng de aangewe
zen weg. De overhe1d kan z1ch h1ervan niet 
terugtrekken. Wei IS het mogei1jk om poii
\Jeke procedures te verbeteren. bijvoorbeeid 
met behuip van corngerende referenda (om 
de poi1t1eke stemmenruli tussen coaiities biJ 
essent1eie vraagstukken te m1t1geren) en bij
voorbeeid met een regeiing voor gewetens
bezwaarden om hen vnjsteii1ng van een ver
pi1cht1ng te geven tegen f1nanc1eie overcom
pensatle (naar draagkracht te berekenen). 
Voor wat betreft de zu1ver coiiect1eve goede
ren en d1ensten, waarb1j de te produceren 
(en dus te consumeren) hoeveeiheden in 
beg1nsei vanabei ziJn. IS de mogeiijkhe1d ont
Wikkeid van zogenaamde vraagreveiatJe
methoden. die met behuip van een subtiei 
aansponngs(heff1ngs)systeem de burger stl
muieren om ZIJn ware preferent1es voor het 
coiiect1eve goed te openbaren. V1a dergeiljke 
methoden wordt zowei het paras1taire ont
WIJklngsgedrag van de beiast1ngbetaier ais 
het paras1ta1re overdnjv1ngsgedrag van de 
voorz1en1ngenvrager vermeden. · ~ Deze me
thoden bev1nden z1ch ovengens nog 1n een 
expenmenteei stad1um. Wei bestaan er goe-
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de vooruitz1chten voor de operationele toe
passing ervan op iokaie coiiect1eve goede
ren, waarbij de burgers voidoende kennis 
zuiien hebben van de ter discussie staande 
voorzieningen. 

Afsiuitend hoop ik de iezer duideiijk gemaakt 
te hebben. dat er volop mogelijkheden be
staan om de markteconom1e te reconstrue
ren door rniddei van de creatie van nieuwe 
soe~aai-economische institut1es. Deze heb
ben niet het karakter van een dirigistisch 
intervenieren van staatswege, noch van een 
1neffectief, want vnjbiiJVend, overieg tussen 
de soc1ale partners aan de top. Wii men n1et 
terecht komen in een maatschappeiiJk va
cuum ais de poiitiek de overheid doet terug
treden op economisch terrein, dan zai men 
ook moeten zorgen voor nieuwe effectieve 
1nstituties. Met de aangere1kte voorbeelden 
hoop ik de reievantie van deze benadering te 
hebben aangetoond. Moge een verdere dis
cussie h1erover ieiden tot de nodige ver
d1ep1ng. 

121 In Nederland rs hrerover helaas wernrg geschreven Voor 
verdere detarls kiln rk slechts verwjzen naar A J Ver
mRat Vraaprevelatre-methoden voor collectleve goede
ren. Researcl1merrorandull" 1984-1. Economrsche Fa
cc,rtert. Vnje Linrversrtert. Amsterdan- 1984 
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