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De verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

poldering, maar er is geen reden om dit lang 
te Iaten duren zonder enige beslissing over 
wat volgt. En waarom moet het gebruik be
paald 'multi-functioneel' zijn? Onder 15 zou 
ik ook de internationale wegverbindingen 
willen noemen. lk hoop dat bij de besluitvor-

ming omtrent kernenergie de milieu-aspec
ten van fossiele brandstoffen (VIle, 8) zwaar 
zullen meetellen. 
Misschien kan over deze reacties nog verder 
worden nagedacht, althans over de belang
rijkste. 

Drs. H.H.F. Wijffels (1942) is plv. voorzitter Hoofddirectie 
Rabobank Nederland. Hij is voorzitter van het bestuur van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 

Uitzicht op ...... ? 

Het schrijven van een verk1ezingsprogram 
heeft me altijd al een buitengewoon moeilijke 
opgave geleken. Lezing van ons concept
program voor de jaren 1986-1990 heeft die 
1ndruk niet weggenomen, maar eerder nog 
eens bevestigd. Ook deze program-com
missie heeft zichtbaar geworsteld met de 
vele, soms sterk tegenstrijdige overwegin
gen die bij het opstellen van zo'n primair op 
de verkiezingen gericht document een rol 
spelen. Een indruk over het resultaat van die 
worsteling wil ik trachten te geven aan de 
hand van de volgende drie vragen: 
1 . hoe verhoudt het program zich tot het in 

de lopende kabinetsperiode gevoerde 
beleid? 

2. welke is de weerslag in het program van 
het rapport 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorg1ngsmaatschappij '? 

3. hoe toekomstgericht is het program? 

Met het aantreden van het huidige kabinet is 
een pol1tieke koerswijziging gerealiseerd die 
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in de Nederlandse verhoudingen als zeer 
fors moet worden aangemerkt. Het coali
tlebestel in ons land heeft steeds gezorgd 
voor een vergeleken met andere Ianden gra
te mate van continu1teit in het gevoerde 
beleid. Het regeerakkoord van 1982 vormde 
een moment van aanmerkelijke discontinu·(
teit. Men kan ook zeggen dat in politiek 
opzicht de jaren '70 in ons land ten einde 
liepen in 1982. Onder druk van de snel 
verslechterende financiele situatie en als ge
volg van de mislukte paging om met de 
PvdA een saneringsbeleid te voeren, ont
stond de maatschappelijke ruimte voor een 
tamelijke scherpe koersverlegging. Opmer
kelijk daarbij was dat dit gebeurde op basis 
van een GOA-program dat nog overwegend 
het gedachtengoed van het voorgaande de
cennium weerspiegelde. De betrekkelijke re
levantie van een verkiezingsprogram voor 
wat er daarna gebeurt kon nauwelijks beter 
ge·1·11ustreerd worden. In het Iicht van deze 
terugblik is het interessant na te gaan of het 

389 



voorliggende antwerp de bocht die in 1982 
is ingezet volledig meemaakt 

In algemene zin is dat naar mijn indruk zeker 
het geval. Oat geldt met name voor de meer 
beschouwende passages in het program. In 
de concrete uitwerkingen is dat wat m1nder 
duidelijk, maar men is niet weggevlucht van 
het in de laatste jaren gevoerde beleid. lnte
gendeel, dat beleid wordt voluit verdedigd en 
beargumenteerd. Op basis hiervan zou men 
zelfs kunnen zeggen dat het voorliggende 
program een explicitering is van het pro
grammatisch en ideologisch fundament dat 
aan de CDA-inbreng in het huidige kabinets
beleid ten grondslag heeft gelegen. Op zich 
is dat overigens niet zo verwonderlijk omdat 
de discussie in de partij over het thema 'van 
verzorgingsstaat naar verzorgingsmaat
schappij' pas na het aantreden van het kabi
net-Lubbers is gevoerd. Soms spelen ge
beurtenissen zich nu eenmaal niet in de 
meest logische volgorde af. 

Oaarmee kom ik op de tweede vraag die ik 
stelde. Heeft de genoemde discussie zijn 
weg naar het concept-program gevonden? 
lk zou die vraag van een tweeledig antwoord 
willen voorzien: ja, maar veel hangt af van de 
interpretatie en uitwerking die straks aan het 
program gegeven zullen worden. Het onver
korte ja heeft betrekking op de inleidende 
beschouwingen die aan de artikelsgewijze 
behandeling vooraf gaan. De kritische reflex 
op en tamelijk radicale heroverweging van 
de plaats en de taak van de overheid in de 
samenleving, die zo kenmerkend was voor 
'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij', vindt daarin over het alge
meen zeer getrouw zijn weerslag. In de arti
kelen voor de verschillende beleidsterreinen 
is dat in wisselende mate en soms te weinig 
duidelijk het geval. Interessante en in de 
basislijn passende voorstellen worden ge
daan onder meer ten aanzien van de organi
satie van de gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening, verdergaande 
toepassing van het budgetsysteem op vele 
terreinen, de wijze van vaststellen van de 
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arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector 
en het arbeidsmarktbeleid. Elk van deze 
voorstellen, en er zijn er meer, geeft uitwer
king aan de idee dat de houdbaarheid van 
onze samenleving gediend is met een ver
groting van de verantwoordelijkheid van be
trokkenen voor de ontwikkeling en uitvoering 
van beleid dat hen rechtstreeks aangaat 

Gezien het globale karakter van nogal wat 
van de geopperde voorstellen zal veel afhan-

' Het doorbreken van 
gevestigde structuren 
vereist grate politieke 
moed, wilskracht en 
vasthoudendheid. ' 

gen van de uitvoering in de praktijk. Reden 
tot grote ongerustheid is er op dat punt niet, 
ook niet wat de vastberadenheid van onze 
partij zelf betreft In de eerste plaats is er de 
paradox dat het COA zich in zijn kritische 
reflex op het overheidsoptreden niet aileen 
keert tegen bepaalde overtrokken aspecten 
daarvan, maar impliciet tegelijkertijd ook te
gen de daarmee verbonden instituties, waar
van de partij via tal van politieke en bestuurlij
ke functies deel uitmaakt Onderdeel van 
deze paradox is dat de politiek nauw verwe
ven is met het ambtelijk apparaat, Als geves
tigde structuren doorbroken moeten wor
den, en in wezen pleit het program daarvoor, 
dan vereist dat grote politieke moed, wils
kracht en vasthoudendheid. Het is de vraag 
of het program op dit punt voldoende gede
termineerdheid uitstraalt In de tweede 
plaats roept het program op dit punt twijfels 
op door de uitwerking, of JUist door het ge
brek daaraan, van onderwerpen als privati-
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sering, beperktng van de bureaucratie en de 
evolutte van de collectieve uitgaven in relatie 
tot het nationaal inkomen. 

Met name het laatstgenoemde ondervverp 
kan gezien worden als een van de centrale 
toetsstenen voor de mate waarin het mitlge
ren van de overheidsrol serieus wordt gena
men. Het program doet op dit punt tal van 
uitspraken die aan duidelijkheid niets te wen
sen overlaten. Gesproken wordt op meerde
re plaatsen over het verder terugbrengen 
van de collectieve uitgaven, het leggen van 
een geringer beslag op de financiele midde
len van de burger door verlaging van de 
belastingdruk, het verminderen van het fi
nancieringstekort. Daarnaast staan uitspra
ken over het handhaven van de koopkracht 
van de lonen en het sociaal minimum, het 
waarborgen van het ntveau van de uitkerin
gen en een ombutgtngsdoelstelling van f 11 
miljard. Het hoeft ntet bij voorbaat uitgeslo
ten te worden geacht dat al deze op zich 
begrijpelijke wensen tegelijkertijd realiseer
baar zullen zijn. Het staat echter geenszins 
biJ voorbaat vast en ts zelfs niet waarschijn
ltJk. 

De programcommissie baseert zich hier op 
een optimistische variant van de mogelijke 
economsche ontwikkeling tot 1990. Daar
mee bespaati ze zich electoraal ongemak
kelijke uitspraken over de prioriteit van de 
verschillende doelstellingen. Bovendien 
wordt het mogelijk het beeld op te roepen 
dat het ergste saneringsleed nu wei geleden 
is. Voor deze benadering valt wei enig begrip 
op te brengen. Persoonlijk geloof ik ook dat 
het bezwaarlijk zou zijn om tot het einde van 
de jaren tachtig een beleid te voeren waar
van ombuigingen en bezuinigingen de be
langrijkste dimensie vormen. Dit neemt ech
ter niet weg dat de nogal uiteenlopende 
hardheid in de zin van kwantificering van 
bovengenoemde uitspraken in het program, 
het gevaar in zich bergt van het op de ach
tergrond raken van de om tal van redenen 
dringende noodzaak om de collectieve uit
gavendruk in de komende jaren aanzienlijk 
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verder te reduceren. Doelstelling voor de 
komende kabtnetsperiode zou kunnen zijn 
om weer onder de 60% te komen (thans 
68%). Het program sluit een dergelijke be
weging geenszins uit, maar door de imple
ciete prioriteitsstelling wordt dat geheel af
hankelijk van een meevallende economische 
groei. Voor het geval die niet optreedt zou 
het program aan het belang van dit aspect 
meer accent moeten geven. Met name ook 
tndien onderhandeld zou moeten worden 
over een andere dan de huidige coalitie is op 
dit punt een stevig anker nodig. 

De derde vraag waaraan tk het program zou 
willen toetsen is, zoals gezegd, die naar de 
toekomstgerichteid. Met andere woorden, 
bevat het program voldoende aanknopings
punten om voorzienbare en te vervvachten 
maatschappelijke behoeften en ontwikkelin
gen tegemoet te treden? Naast het terug
dringen van de werkloosheid vormen uitda
gingen van zeer grote importantie in de ko
mende jaren: 
- de technologsiche ontwikkeling en de 

daaruit voortvloeiende noodzaak tot ver
nteuwing van onze economische struc
tuur: 

- belangrijke culturele ontwikkelingen zoals 
de emancipatie van de vrouw en de ten
dens tot verzelfstandiging van mensen; 

- de steeds ernstiger wordende desintegra
tie van de rechtsstaat onder meer door 
een uitdijend grijs/zwart circuit; 

- het steeds prangender wordende milieu
probleem. 

Geen van deze ondervverpen is aan de aan
dacht ontsnapt. Er wordt ook min of meer 
uitvoerig aandacht aan besteed. Toch had ik 
graag gezien dat dat met wat meer nadruk 
en verbeelding was gebeurd. De sfeer die 
het program oproept had dan meer kunnen 
zijn dat we de komende jaren vanuit een 
verdiepte principiele visie gaan werken aan 
een vergaande vernieuwing en kwalitatieve 
verbetering van onze samenleving. Op geen 
van de bovengenoemde terreinen past de 
overheid een terughoudende opstelling. In-
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tegendeel, elk van die terreinen vraagt om 
vernieuwende creativiteit van de overheid. 
Oat geldt voor het scheppen van gunstige 
voorwaarden voor de toepassing van 
nieuwe technologieen via onderwijs en we
tenschappelijk onderzoek. Het geldt voor 
het bevorderen en soms afdwingen van de 
toepassing van nieuwe rnilieutechnieken. 
Het zou ook moeten gelden voor het grondig 
aanpassen en vernieuwen van het sociale en 
het fiscale stelsel in hun onderlinge samen
hang aan veranderende omstandigheden. 
Zowel culturele ontwikkelingen als de wijze 
waarop er thans gebruik van wordt gemaakt, 
nopen mijns inziens tot het fundamenteel 
opnieuw doordenken en hervormen van bei
de stelsels. Gebeurt dat niet dan ligt een 
verdere verloedering in het verschiet, met in 
het verlengde daarvan een steeds verder
gaande invasie van de privacy van de bur
gers door controlemaatregelen. In de wat mij 
betreft dringend gewenste herbezinning op 
het functioneren van de sociale en fiscale 
stelsels komen een aantal lijnen samen. Het 
gaat daarbij om het waarborgen van mini
male bestaansvoorwaarden, het vermijden 
van ingewikkelde detaillering in de uitvoering, 
het verlagen van de collectieve druk en een 
zodanige uitwerking dat de prijs van arbeid 
zo min rnogelijk wordt belast, zodat ook via 
de werking van het prijsmechanisme in ver
sterkte mate bestrijding van de werkloosheid 
kan plaatsvinden. 
Elementen van benadering in deze zin zijn in 
het program wei te vinden en kunnen de 
basis vormen voor het op de rail zetten van 
de nodige voorbereidende activiteiten. 
Hoofdboodschap van het program is echter 
dat aan het eind van deze kabinetsperiode 
de herziening van de sociale zekerheid afge
rond is. Uit het voorgaande volgt dat ik daar 
op zijn minst aan twijfel. De kans dat de 
bestaande regelingen in snel evoluerende 
maatschappelijke verhoudingen steeds ver
der gaan disfunctioneren is groot. 

Hoewel in het voorgaande naast waarderen
de ook nogal kritische opmerkingen zijn ge
maakt, zou ik over het voorliggende con-
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cept-program per saldo toch een positief 
oordeel willen uitspreken. Het ligt in het ver
lengde van het de laatste jaren gevoerde 
beleid, de resultaten van de interne partij
discussie k!inken er volop in door en de 
belangrijkste thema's van de nabije toe
kornst komen op enigerlei wijze aan bod. 
Reserves zijn mogelijk op punten waar een 
duidelijke uitwerking ontbrekt en het te flau
we accent op het overgangskarakter van 

' Reserves ten aanzien van 
het concept -program zijn 
mogelijk waar een 
duidelijke uitwerking 
ontbreekt en het 
overgangskarakter van 
deze tijd een te flauw 
accentheeft. ' 

deze tijd, waaruit de noodzaak tot verdere 
ingrijpende veranderingen voortvloeit. Uit
zicht is er inderdaad, maar dan vooral ook 
op nog vele en diep ingrijpende aanpassin
gen, die voor niet weinigen met aanmerkelij
ke pijn en moeite gepaard zullen gaan. Oat 
dit aspect van de toekomst niet al te scherp 
in het Iicht wordt gesteld neernt niet weg dat 
het program in de verkiezingen en daarna 
goed zal kunnen functioneren. Blijkens de 
eerste reacties doet het dit thans reeds. Op 
basis daarvan is te verwachten dat de in ons 
program neergelegde krachtlijnen een niet 
gering ordenend en richtinggevend effect 
zullen hebben op datgene waarrnee andere 
grote partijen in een later stadium naar voren 
komen. Ook in dat opzicht ligt er een niet 
onaantrekkelijk 'Uitzicht'. 
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