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Afslanking van de 
rijksoverheid 

een voorzet voor het 
regeerakkoord gewenst 

door drs. C.J. Klop 

Met vermindering van de omvang van het ambtenarenap
paraat, privatisering en deregulering is nag weinig resul
taat geboekt. De auteur geeft aan hoe deze drie opera ties 
als middel tot het doe/ (een verantwoordelijke maat
schappij) kunnen fungeren. De implicaties van het con
cept-verkiezingsprogram 'Uitzicht' worden daarbij con
Greet vertaald in arbeidsplaatsen en financiele middelen. 

Drs. C J. Klop (1947) rs adjunct-direc
teur van het WetenschappeliJk lnstituut 
voorhet CDA 

Een voorzet voor het regeerakkoord ge
wenst 
Van verschlllende zijden wordt de laatste 
maanden gepleit voor het verminderen van 
de omvang van de Rijksoverheid. Ed Nijpels 
beple1tte in een toespraak voor de Centrale 
van Middelbare en Hogere Ambtenaren een 
superoperatie, waarblj 200.000 ambtenaren 
zouden verdwljnen. Ulteraard niet de hogere 
ambtenaren tot wie hij sprak, die kregen er 
zelfs nog wat salans bij! Bert de Vnes schriJft 
in Economisch Statistische Berichten van 14 
augustus: 'Willen we de wezenlijke voor
zieningen en noodzakelijke investeringen 
ontzien, dan zal1n de volgende periode toch 
reeds meer nadruk moeten worden gelegd 
op het afstoten van taken en voorzien1ngen 
die als minder belangrijk worden be
schouwd'. De Partij van de Arbeid schrijft in 
haar ontwerp-verkiezingsprogram: 'De om
vang van het ambtenarenapparaat op cen
traal niveau kan worden ingekrompen ten 
gunste van de werkingssfeer van gemeen
ten en van 1nstell1ngen, die door daarb1j be
trokken burgers (clienten) worden gedra-
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gen'. Hans van Mierlo tenslotte bepleitte in 
Lelystad dat het aantal ambtenaren bij de 
Rijksoverheid Jaarlijks met een vastgesteld 
aantal wordt verminderd. De h1erdoor vrijko
mende middelen moeten worden aange
wend om de voorzieningen van de lagere 
overheden op niveau te brengen. Een op
merkelijke eensgezindheid? 
Gaan wij echter vier jaar terug in onze herin
nenng dan realiseren wij ons dat ook het 
huidige kabinet van plan was om jaarlijks de 
omvang van het ambtenarenapparaat met 
2% te verminderen, naast een privatiserings
en een dereguleringsoperatie. De praktijk 
bleek nog weerbarstiger dan het papier van 
het regeerakkoord, wat toch een hoge mate 
van taaiheid bezat. AI vrij snel moest het 
kabinet de vier grate operaties - de vierde 
was decentralisatie - onderling afbakenen. 
De departmenten slaagden er immers in om 
enkele vliegen in een klap te vangen door de 
bezuinigingen te decentraliseren, de privati
sering te Iaten samenvallen met de 2%
operatle (schoonmaken van kantoren uitbe
steden bijvoorbeeld), terwijl derequlenng 
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conform de wet van Parkinson 1) als een 
nieuwe taak werd beschouwd die bovenop 
het bestaande takenpakket kwam! 
Zo ontstond het beeld van de Rijksoverheid 
als een baron Von Munchhausen die zichzelf 
aan zijn haren uit het moeras moest trekken. 
Resultaat is dat er bij de gemeenten flink is 
bezuinigd (gemiddeld vijf procent minder 
ambtenaren, wat deels is opgevangen door 
nieuwe deeltijdbanen), terwijl de departe
menten grotendeels in hun omvang zijn ge
handhaafd2); dat er nag niet een taak of 
dienst daadwerkelijk is geprivatiseerd, terwijl 
de deregulering 'na een aanvankelijk en
thousiaste aanpak wat dreigt te verzanden. 
Er zal nog eens nagedacht moeten worden 
over meer doeltreffende methoden', aid us 
Bert de Vries in bovengenoemd artikel. Voor 
een partij als het CDA, die van herstel van 
maatschappelijke verantwoordelijkheden 
(waarvoor onze Zuiderburen in hun ver
kiezingscampagne de treffende term 'res
ponsibilisering' hanteren) veel verwacht, re
den genoeg om na te gaan waar dit nu aan 
ligt. Het huidige kabinet kan daadkracht niet 
worden ontzegd. Toch blijkt er in de praktijk 
nauwelijks iets gerealiseerd te kunnen wor
den. Zelfs onze minister-president heeft zich 
al eens wat sceptisch uitgelaten over de 
effectiviteit van de grate operaties. Kennelijk 
is er wat aan de hand. 

De bureaucratische paradox 
De groei van ambtelijke apparaten is sinds 
Parkinson onderwerp van bestuursweten
schappelijk onderzoek gebleven. Die groei 
wordt tegenwoordig verklaard met de wet 
van de bureaucratische paradox: naarmate 
er vanuit de samenleving meer eisen op tafel 
worden gelegd groeit de noodzaak om de 
regels te verfijnen en het aantal voorzienin
gen uit te breiden. En daarvoor zijn anbtena
ren nodig. Van die simpele causale verkla-
1 ing is de Haagse politiek sinds enige tijd wei 
overtuigd geraakt. De daad bij het woord 
voegen is echter een tweede. Mij heeft bij
voorbeeld nog geen berekening bereikt 
waaruit blijkt dat het aantal Kamervragen het 
afgelopen jaar is afgenomen. Evenzeer be-
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hoort het tot de aanvaarde output van de 
parlementarier om de regering om een nota 
te vragen. Oak de maatschappelijke organi
saties, die vaak de mond val hebben over de 
regelzucht van de regering, blijken in de 
praktijk een grate behoefte aan regelgeving 
te hebben. Zo heeft staatssecretaris Van 
Leijenhorst op de gerechtvaardigde vraag 
van een CDA-Iid tijdens een Haagse afde
lingsvergadering waarom er tach zo wan
staltig veel onderwijscirculaires verschijnen 
geantwoord dat dat nodig is ter bescher
ming van de onderwijsvrijheid. En dat is toch 
een groat goed. Einde discussie. De feiten 
zijn dat de onderwijsorganisaties de regering 
om regelgeving vragen met betrekking tot 
vraagstukken die zij zelf niet durven regelen 
en dat de staatssecretaris voor die druk 
zwicht. En zo is er weer iets van de onder
wijsvrijheid ingesnoerd. De bureaucratische 
paradox. 
Niet aileen wensen uit de samenleving ver
oorzaken de aanwezigheid van zo grote 
aantallen ambtenaren op de departementen. 
De theorie van de bureaucratische paradox 
kan worden uitgebreid met de ervaring dat 
ook het weer in het goede spoor terugbren
gen van een verwende samenleving grate 
ambtelijke activiteit vergt. De weerspanning
heid van lagere overheden en hun sociale 
diensten en van maatschappelijke organisa-

1) C. Northcote Parkinson bewees dat de Engelse ministe
ries van marine en overzeese gebiedsdelen groeiden in de 
tiJd dat Engeland ziJn kolonien afstootte. 0. Schmidt toont in 
NRC-Handelsblad van 20 september jJ met behulp van de 
wet van Parkinson aan dat onder minister Pais (VVD) tussen 
1978 en 1981 het aantal ambtenaren b11 het min1stene van 
onderwijs sterk groe1de. Het is echter van Pais bekend dat hij 
weigerde te bezuinigen. lk meen dat de wet van Parkinson 
onder sterke bewindslieden (bijvoorbeeld minister Ruding) 
niet opgaat. Veel gevaarlijker is de wet van de bureaucrati
sche paradox. Tegen een 'spending parliament' in te gaan is 
voor een minister veel moeilijker dan de ambtelijke koninkrijk
jes in te tomen 
2) In de inmiddels verschenen begroting Binnenlandse Za
ken 1986 rekent m1n1ster Rietkerk voor dat in 1984 de 'min 
2%-operatie' geleid heeft tot een vermindering van het aan
tal formatieplaatsen bij de R1jksoverheid met 1550; hij rekent 
er op dat dit ook in 1985 en 1986 het geval zal zijn. Het 
arbeidsvolume zal z.i. 1n deze kabinetsperiode met 4% da
len. Tweede Kamer, 1985-86, 19200. VII, nr. 2, pag. 32 en 
36. 
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ties om het noodzakelijke regeringsbeleid uit 
te voeren, heeft op zichzelf voor de nodige 
puzzels gezorgd die door de ambtenaren 
van oplossingen moesten worden voorzien. 
Ook had de politiek alvast een van de paten 
onder de beoogde afslanking van de rijks
overheid uitgezaagd door van de werkloos
heid een eerste prioriteit te maken. Welis
waar was bij de aanvang van de kabinetspe
riode vastgesteld dat behoud en groei van 
arbeidsplaatsen vooral in de marktsector 
thuishoorden, maar het hoge niveau van de 
werkloosheid maakt het feitelijk onmogelijk 
om in concrete gevallen tot ontslag van 
ambtenaren over te gaan. Oat blijkt politiek 
niet haalbaar voor een overheidslaag die 
geen sluitende begroting behoeft te hebben. 
Bij de gemeenten en de provincies ligt dat 
anders, maar ook daar was tot 1 januari 
1984 aile personeelsverloop zonder ge
dwongen ontslagen gerealiseerd. Toen het 
gewest Twente zichzelf moest opheffen be
stand er nog bij geen enkele bestuurslaag 
praktische ervaring met gedwongen ontslag 
wegens opheffing van de betreffende taakl 
Een navrant verschil met de marktsector, 
waar de werknemers al jarenlang in zulk een 
risicovolle situat1e leefden. 

Tenslotte IS er nog een belangrijke reden 
waarom de grate operaties mijns inziens nog 
onvoldoende succes hebben gehad. Het ziJn 
ambtelijke operat1es geweest, die nauwelijks 
door een politieke visie op de ontwikkeling 
van de samenleving werden ge·l·nspireerd 
en ook vanuit de Kamerfracties niet werkelijk 
werden gedragen. De regering heeft ambte
lijke commissies brede opdrachten verstrekt 
met eigenlijk maar een criterium: een bepaal
de bezu1niging in geld of regelgeving moest 
worden gerealiseerd. De Kamerfracties heb
ben dit beleid niet gestuurd, maar telkens 
standpunten van de regering afgewacht. 
Twee ervaringen mogen ter adstructie 
dienen. De eerste betreft de privatisering. In 
de miljoenennota 1985 onderbouwde de mi
nister van Financien die het privatiseringsbe
leid cocird1neert (niet Binnenlandse Zaken, 
waar het nieuwe GOA-program het onder-
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brengt), dit beleid met drie WD-argumenten. 
Pnvatisering was noodzakelijk uit budgettai
re, bestuurlijke en innovatie-motieven. Dit zijn 
drie van de vier motieven, die de WD-fractie 
in 1984 in een brochure over privatisering en 
deregulering aanvoerde. Over gespreide 
verantwoordelijkheid of een zorgzame sa
menleving werd niet gerept?). lk ben ervan 
overtuigd dat dit 'no nonsense' onvoldoen
de inspirerend is. Welke ambtenaar is bereid 
zijn eigen werk ter discussie te stellen omdat 

' Welke ambtenaar is bereid 
zijn eigen werk ter 
discussie te stellen omdat 
het elders goedkoper kan? 
Niet een toch zeker? ' 

het elders goedkoper kan? Niet een toch 
zeker? Hij zal er altijd een meerwaarde in 
leggen, die elders niet geboden kan worden, 
want zo beleeft hij het dagelijks ook. Het 
maatschappijbeeld van de WD, de kampi
oen van de superoperaties, inspireert niet. 
En het CDA heeft er te weinig tegenover 
gesteld. 
Hetzelfde geldt voor de deregulering. Er zijn 
door de Kamer nooit richtlijnen aan het kabi
net meegegeven voor het studiewerk van 
o.m. de commissie-Geelhoed. Oaaraan lag 
geen politieke visie ten grondslag, maar een 
zakelijk pragmatisme. Eerst nadat de rap
porten verschenen waren en de regering 
zich er een standpunt over gevormd had, is 

3) Miljoenennota 1985, pag. 97. 
BiJ het verschijnen van de brochure 'Privatisering' van de 
CDA-Bestuurdersvereniging, waarin het vraagstuk vanuit de 
CDA-kernbegrippen wordt benaderd. heeft de minister Iaten 
weten deze ommissie te zullen herstellen. 
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de Kamer erover gaan discussieren. Metals 
gevolg dat soms de bureaucratische para
dox weer in werking trad. 
lk ben niet verbaasd dat de grote operaties 
nog betrekkelijk weinig succes hebben ge
had. In de media wordt de vierde macht 
opgevoerd als een ongrijpbaar fantoom, dat 
zelfs Lubbers op de knieen krijgt. Zo ge
heimzinnig en angstaanjagend is het niet. 
Natuurlijk werken ambtenaren niet van harte 
mee en benutten zij de mazen in de ministe
riele aanwijzingen. En daarbij werkt het recht 
van de sterkste. Als de WRR 2% moet be
zuinigen, blijven er 49 wetenschappelijke 
medewerkers zitten en vliegt de werkster 
eruit. 4

). Maar de werkelijke oorzaak ligt in het 
gebrek aan politieke consensus dat het Ne
derlandse parlement weet op te brengen als 
het om zelfbeperking gaat. Uit electorale 
vrees voor ambtenarenbonden? Mogelljk5

). 

Uit vrees voor gezichtsverlies bij lobb1es en 
belangengroepen? Vrij zeker. Politici willen 
'scoren'. Niet aileen kamerleden, ministers 
evenzeer. En daarvoor heb je medewerkers 
nodig. En de maatschappelijke organ1saties 
vertikken het om taken over te nemen, die 
niet direct in hun belang zijn. Samen houden 
we de bureaucratische paradox in stand 6

) 

'Uitzicht' 
Willen we werkelijk een stap verder komen 
dan is het niet genoeg om 'hierover gerichte 
adviesaanvragen voor te leggen aan de top
organisaties van het bedrijfsleven en van de 
lag ere overheden en de kwartaire sector', of 
te stellen dat 'bindende afspraken over dui
delijke tijdschema's daarbij onmisbaar zijn 
om eindeloos uitschuiven van moeil1jke be
sluiten te verhinderen', zoals Bert de Vries 
suggereert. Daarmee is de huidige regeer
periode veel leergeld betaald. Waar het op 
aankomt is dat de operaties gedragen wor
den door een visie op de herinrichting van de 
samenleving. Bij het kabinet-Lubbers was 
dat in onvoldoende mate het geval. Niet voor 
niets is binnen het CDA de partijpolitieke 
discussie over het rapport' 'Van verzorgings
staat naar verzorgingsmaatschappij' in 1983 
op gang gebracht. B1nnen de partij bestond 
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ernstige tweespalt over het te voeren soci
aal-economische beleid, juist omdat het ka
binet te sterk een 'banker's image' had. 
Later zijn de CDA-ministers onder aanvoe
ring van Brinkman en De Koning zich wat 
meer politiek geprofileerd gaan opstellen en 
heeft ook de fractievoorzitter het concept 
van de zorgzame samenleving uitgedragen. 
Maar in de aanvang was het beleid daarop 
onvoldoende gebaseerd en dat breekt ons 
nu nog op. Men motiveert een bevolking n1et 
met financieel-technische maatregelen, hoe 
juist deze op zichzelf ook zijn. Niet aileen de 

4) Drs. B.R. Voortman. organ1sat1e-adviseur te Deventer 
beschnJft dit proces treflend in NRC-Handelsblad van 13 
september j.l.: 'Wie bijvoorbeeld het bezu1nigingsproces van 
de afgelopen 1aren heeft gevolgd z1et dat eerst bij de ge
meenten. toen bi1 de provincies, toen biJ de buitendiensten 
van de ministeries. vervolgens b1j de liJndirecties en pas in 
laatste instantie biJ de stafdirecties werd bezu1nigd: w1e het 
d1chtst biJ de trekker Zit, kan anderen het best treflen' Z1jn 
oplossing: 'Het be1nvloeden van de topmensen, de secreta
nssen- en directeuren-generaal en de directeuren 1s essentl
eel. Het doorbreken van de status quo zal echter vooraf 
moeten gaan aan een korte heldere visie met daaraan 
gekoppeld een l1jst met concrete besl1spunten · 
5) Voor de beoogde afslanking van de Rijksoverheid moe
ten een aantal structurele voorwaarden aanwezig ZiJn. waar
binnen het proces zich zal afspelen Te denken valt aan het 
feit dat per 1986 1n aile departementen dlenstcomm1ssies 
zullen funct1oneren. De medezeggenschap van het perso
neel is een uiterst belangrijke factor. naast het overleg met de 
vakbonden. Een tweede factor liJkt de opname van ambte
naren in de sociale zekerhe1d zoals d1e ook voor werknemers 
bij het bedriJfsleven geldt. Dat zal de kosten/baten-analyse 
biJ privatisenng be1hvloeden. Deze WiJZiging van de ambteiiJ
ke soc1ale-zekerheldsregel1ng was voorz1en biJ de stelselwiJ
Ziglng soc1ale zekerheld. maar is daar om budgettaire rede
nen uitgelicht. Van groot belang IS voorts de kostentoedel1ng 
111 de begrot1ngen aan concrete taken of d1ensten. zodat de 
vergeliJking mogeliJk wordt met private dienstverlening. Men 
zou als globale norm kunnen hanteren dat de overheadkos
ten voor een overheidstaak de twintig procent n1et te boven 
mogen gaan. Thans is deze vergel1jking nauwelijks mogelijk 
61 Nijpels noemt dit verschiJnsel in navolg1ng van Friedman 
(Tyranny of the status quo. 1984) de IJzeren Driehoek van de 
bureaucratie, politic1 en belangengroepen: drs. E. NiJpels: 
'Superoperatie: de lange mars door de overheidsinstellin
gen'. NRC-Handelsblad. 31 augustus 1984 Een soortgelijke 
analyse gal het rapport 'Werklooshe1d en de cnsis in de 
samenlev1ng ·. WetenschappeliJk lnstituut voor het CDA 
1984. zij het dat dit rapport de culturele component van de 
samenhang tussen politiek. economie en cultuur beter bloot
legt. De prakt1sche oploss1ng van NiJpels' zet er een particu
lier organisat1ebureau op' houdt te weinig reken1ng met deze 
normatieve component van het vraagstuk. Zonder responsi
billsering van het maatschappelijk m1ddenveld zal de super
operatie niet lukken 
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Nederlandse christen-democraten kampen 
met d1t euvel. De regenng-Kohl is in ernstige 
problemen geraakt en switcht thans in feite 
van een tamelijk rechts beleid (bezuinigin
gen) met CD-saus (gezin en traditionele 
waarden), naar een links beleid (stimulering) 
met CD-saus. 
In Nederland staan we er gelukkig beter 
voor. Het concept van de zorgzame samen-

leving met herstel van het maatschappelijk 
middenveld is zo breed aangeslagen dat WIJ 
zelfs in de programma's van andere partijen 
daarvan veel terugvinden. De verbinding tus
sen het no-nonsense-beleid en het concept 
van de zorgzame samenleving heeft er mijns 
inziens toe bijgedragen dat het CDA er in de 
opiniepeilingen zo slecht nog niet voor staat, 
ook al zijn vel en er nog niet van overtuigd dat 

tabel 1. Mogelijkheden tot responsibilisering zoals genoemd in 'Uitzicht', met daarbij 
de omvang van de op de Rijkspersoneelsuitgaven te besparen bedragen. 

(in miljoenen) 
1. Privatisering van de loontechn1sche dienst Sociale Zaken, taak overgenomen 

door vakbonden, conform art. 4 SEF f 15 
2. Pnvatisering arbeidsvoorz1eningenbeleid ministene van Sociale Zaken, taak 

overgenomen door soc1ale partners, conform art. 8 SEF 
3. 4500 ambtenaren minder b1j de Gemeentelijke SoCiale Diensten, WVW overge-

30 

heveld naar reg1onale uitvoeringsorganen sociale partners, conform art. 7 SEF 246 
4. 1000 ambtenaren niet in dienst genomen door gemeenten omdat de planning 

van de volksgezondheld ondergebracht wordt bij de 'Kamers van gezondheids-
zorg en maatschappelijke dienstverlening', conform art. 1 WVC. f 55 

5. Minder ambtenaren bij Economische Zaken in verband met decentralisat1e 
regionaal beleid, conform art. 2 SEF f 8 

6. Minder ambtenaren bij VWC in verband met decentralisatie sociaal-cultureel 
beleid, conform art. 15 WVC f 39 

7. Eenderde minder ambtenaren biJ 0 & Win verband met drastische vermindenng 
circula~re-regelgeving, verzelfstandiging van universiteiten en scholen, conform 
art. 1 0 & W f 57 

8. Privatisering wetenschappelijk werk departementen f 10 
9. Eenderde ambtenaren minder biJ VROM, vanwege vermindering regelgeving 

volkshuisvesting en decentralisat1e volksiluisvestingsbeleid, conform art. 14a 
VROM f 

10. 35.000 ambtenaren minder bij de rijksoverheid in verband met privatisenng 
Rijks1nkoopbureau, Van Gend en Loos, Raadgevende ingen1eursdiensten, Ver-
keer en Waterstaat en VROM, 1nterdepartementaal reisbureau, BV Trans, BV 
Electrorail, BV Structon, catering rijkskantines, SDUB, VAM, inzameling klein 
chemisch afval, bewakingsdiensten overheidsgebouwen, technische uitvoering 
landmeetkundige activiteiten, laboratoriumwerk, onderzoek water/bodem/lucht, 
afneming psychologische tests, exprespost en verzekeringsactiviteit PTI, 
incasso-activiteiten belastingdienst, geldtransport tussen overheidsdiensten, 
vervoer gevangenen, accountantscontrole bij rijk en provincies, etc. conform art. 

51 

19 SEF f 1920 
11. Niet uit te betalen prijscompensatie vanwege minder ambtenaren f 55 

TOTAAL f 2486 
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tabel 2. Extra uitgaven na privatisering 

(in miijoenen) 
1. Doorbetaling salarissen ambtenaren gedetacheerd bij regionale uitvoeringsorga-

nen WWV/WW (hun opvolgers komen op arbeidscontract) f 200 
2. Extra bestuurskosten gemeenten en provincies bij decentralisatie, door hen zelf te 

bekostigen. Complement: Gemeente- en Provinciefonds intact Iaten. p.m. 
3. Extra uitgaven door inkoop van geprivatiseerde diensten. Meer ontvangsten en 

meer uitgaven voor het rijk inzake BTW compenseren elkaar. f 1000 
4. Minder inkomsten uit retributies geprivatiseerde diensten. f 200 

TOTAAL 

Totaal bezuinigingen 
Totaal extra uitgaven 

Resteert een bezuiniging van 

onze visie op de gewenste ontwikkeling van 
de samenleving werkelijk meer is dan een 
rationalisatie van de bezuinigingen. Het con
cept van de zorgzame samenleving is echter 
zo sterk in zichzelf dater ongewild toch een 
vonkje van overspringt. 'Eigenlijk heeft het 
CDA gelijk, als ze het maar werkelijk meen
den' proef je vaak als achtergrond van stel
lingnamen in de kring van maatschappelijke 
organisaties. Oat moeten wij in de komende 
regeerperiode waar gaan maken. In 'Uit
zicht' zitten voldoende aangrijpingspunten 
om de grote operaties succesvol voort te 
zetten. 
Tabel 1 geeft met een niet uitputtende serie 
voorbeelden aan waar het GOA-program 
concreet om privatisering en deregulering 
vraagt. Beter gezegd: om responsibilisering. 
De eerste negen punten betreffen niet het 
uitvoerende type ambtelijke diensten waar
aan traditioneel gedacht wordt bij privatise
ring en die ook Nijpels kennelijk voor ogen 
heeft. Het gaat om centrale regelproduce
rende afdelingen, wier beleid ten principale 
wordt overgeheveld naar vrije maatschappe
lijke organisaties. Het gaat. daarbij dus niet 
primair om kostenbesparing maar om her
stel van verantwoordelijkheden. 
De voorstellen betreffen bijvoorbeeld de so-
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f 2486 miljoen 
f 1400 miljoen 

f 1 086 miljoen 

f 1400 

ciale zekerheid: als wij de sociale verzekerin
gen, boven een van staatswege gegaran
deerd minimum, inderdaad aan de sociale 
partners overlaten dan valt daar voor de 
rijksoverheid ook veel minder te regelen dan 
thans het geval is. Als loonmaatregelen wer
kelijk beperkt worden tot calamiteiten dan 
moet het werk van de loontechnische dienst 
overgedragen kunnen worden aan de vak
bonden en de rechter. Als wij vinden dat het 
arbeidsmarkt- en het arbeidsvoorzienlngen
beleid beter door sociale partners en lagere 
overheden kan worden uitgevoerd, dan 
dienen de betreffende diensten op het de
partement ook daadwerkelijk drastisch te 
worden afgeslankt. Als wij vinden dat scho
len en universiteiten meer zelfstandig moe
ten kunnen opereren dan dient het departe
ment van Onderwijs met eenderde te kun
nen worden afgeslankt. Enzovoorts. 
In dit plaatje komen er 45.000 ambtenaren 
minder, dat is ca. 1 0% van het totaal bij de 
rijksoverheid, waarvan er naar schatting 
30.000 weer aan de slag kunnen in de priva
te sector, dan wei bij gemeenten en provin
cies. De resterende 15.000 dienen via na
tuurlijk verloop, ATV en deeltijdbanen zo mo
gelijk zonder gedwongen ontslagen te kun
nen blijven. Overigens zijn er geen rechtspo-
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sitionele problemen omdat de betreffende 
taken worden opgeheven. 
Tegenover de 2,4 miljoen gulden bezuiniging 
die deze responsibiliseringsoperatie oplevert 
staan ook nieuwe uitgaven. Bepaalde gepri
vatiseerde taken moeten worden ingehuurd, 
weliswaar tegen lagere prijzen omdat het in 
de private sector goedkoper wordt gedaan, 
maar een bepaalde uitgave blijft er toch. 
Evenzo verliest het Rijk inkomsten omdat 
voor een aantal Rijksdiensten ook een tarief 
gesteld was. Saldeert men deze extra uitga
ven met de bereikte besparing dan blijkt de 
lijst met privatiseringsvoorbeelden uit tabel 1 
netto ongeveer een structurele bezuiniging 
van 1 miljard op te leveren (tabel 2). 

Politieke consensus? 
Voor deze gedachten is een zeker draagvlak 
groeiende. Bij het CDA is dat zeker het 
geval. Het ligt in het verlengde van onze 
principiele traditie, ook al zijn velen die dras
tisch ontwend. In het PvdA-program blijft het 
respecteren van maatschappelijke verant
woordelijkheden vooralsnog beperkt tot de 
sociaal-economische sector. De werkzaam
heden van de Wiardi Beckmanstichting inza
ke de socialistische visie op de overheids
taak lijken slechts mondjesmaat door te 
druppelen in het denken van de sociaal
democraten. De WD stampt bombastisch 
rond in de Rijksporseleinkast. Het gebrek 
aan een behoorl1jk z1cht op het maatschap
pelijk middenveld gaat daar nog steeds sa
men met de wens tot volstrekte individuali
senng enerzijds en de roep om meer agen
ten en soldaten anderzijds. lk heb daarvan 
geen hoge verwachtingen als het gaat om 
een visie die het ambtelijke ombuigingspro
ces moet inspireren dat met de grote opera
ties gepaard gaat. Het fiasco van deze aan
pak hebben WIJ 1n de huidige regeerperiode 
eigenlijk kunnen waarnemen, hoeveel bom
barie Nijpels er ook over maakt. 
Toch zou de kracht1gste impuls tot herstel 
van het maatschappelijk middenveld wel
eens van dat middenveld zelf kunnen ko
men. Een hoopgevend signaal bood het 
jongstleden conqres van het Convent van 
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christelijk-sociale organisaties. Daar werd 
voluit gediscussieerd over een hedendaagse 
toepassing van de beginselen soevereiniteit 
in eigen kring en subsidiariteit. Overeen
stemming lijkt groeiende, ook al lopen de 
standpunten nog uiteen. Het NCW lokt met 
zijn naar het liberalisme neigende standpun
ten (commerciele omroep, afschaffing mini
mumloon) reacties op bij het CNV dat mede 
daardoor nog sterk lijkt te hechten aan col
lectief geregelde solidariteit, waarvoor de 
staat de risico's draagt. Het Convent ont
plooit zich trouwens op een boeiende wijze 
in meer oecumenische richting, zoals onder 
meer bleek uit het door monseigneur De Kok 
geleide ochtendgebed tijdens de conferen
tie. Oat is des te meer aantrekkelijk omdat 
het herlevende katholieke maatschappelijke 
middenveld (Vereniging van katholieke 
ziekenhuizen, KRO, Katholieke universiteit en 
hogeschool, etc.) vooral door de FNV-fusie 
zijn sociaal-economische poot is kwijtge
raakt. Er zit weer toekomst in het midden
veld, al moet er nog veel gebeuren. 

Verkiezingen en formatie 
Er lijkt zich een verkiezingsstrijd te gaan ont
wikkelen die niet zozeer door de kruisraket
ten, de kernenergie of de werkgelegenheid 
zal worden gedomineerd, maar door de stel
selherziening sociale zekerheid. Oat kan 
slecht uitpakken voor het CDA, maar het 
hoeft niet. Slecht gaat het als inderdaad op 1 
mei de stelselherziening ingaat zoals die nu 
is voorgesteld door de regering. De PvdA 
hoeft dan nauwelijks campagne te voeren. 
De sociaal-democraten beloven een uitke
ringsniveau van 75% en herstel van de kop
pelingen. Zij zullen het CNV aan hun zijde 
v1nden. De voorwaarden voor een campag
ne die beheerst wordt door de gesuggereer
de maatschappelijke tweedeling, waarbij het 
CDA de zwarte piet krijgt, zijn volop voorhan
den en zijn Den Uyl op het lijf geschreven. 
Het zeteltal van het CDA hangt af van het 
stemgedrag van de katholieke arbeiders uit 
het zuiden. Een campagne, zoals die mo
menteel wordt voorbereid, waarbij het CDA 
voor het eerst in de geschiedenis niet zijn 
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eigen programma maar het gevoerde beleid 
inzet van de verkiezingen maakt, zal dan niet 
goed voor ons uitpakken. 
Er is een alternatief. Oat lukt aileen als het 
CDA zijn program en zijn principes inzet 
maakt van de campagne. Daar is ook de 
lijsttrekker het meest mee gediend. Als het 
CDA plannen voor de stelselherziening pre
senteert die gebaseerd zijn op gespreide 
verantwoordelijkheid en op de zorgzame sa
menleving, valt de zaak in ons voordeel te 

' Het lukt aileen als het CDA 
zijn program en zijn 
principes inzet maakt van 
de campagne. Daar is ook 
de lijsttrekker het meest 
mee gediend. ' 

beslissen. Wij moeten ons dan niet Iaten 
meeslepen in discussies over de uitkerings
hoogte, maar (evenals dat bijvoorbeeld bij de 
ouderdomsvoorzieningen het geval is) als 
overheid enkel het minimum garanderen en 
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het meerdere ter regeling overlaten aan de 
mensen in hun sociale organisaties. Dan 
ontstaat er ook een interessante tegenstel
ling tussen de FNV, die van ons veel macht 
kan krijgen over het bovenminimale gedeel
te, en de PvdA, die dit zijn 'eigen' vakbond 
niet zal willen toestaan. Voor de genoemde 
katholieke arbeiders hebben wij daarbij een 
reeel beleefbare solidariteit in het vat zitten, 
die veel meer biedt dan de onzekerheid 
waaraan men bij politieke beloften de afgelo
pen jaren gewend is geraakt. 

Een dergelijke 'aanvallende' campagne ont
leent zijn geloofwaardigheid aan de consis
tentie waarmee de gespreide verantwoorde
lijkheid door het CDA voorgestaan wordt. 
Dus ook: responsibilisering van het open
baar onderwijs, herstel van maatschappelij
ke verantwoordelijkheid in de gezondheids
zorg (bijvoorbeeld door middel van de in 
'Uitzicht' voorgestelde Kamers) en stimule
ring van de verantwoordelijkheid van wo
ningbouwverenigingen voor de volkshuis
vesting. 

Eerst bij een dergelijke inzet voor de ver
kiezingen zal de formateur ook een handvat 
hebben om de grate operaties van een rich
tingwijzende maatschappijvisie te voorzien 
en een regeerakkoord te smeden dat meer 
biedt dan 'geen onzin'. 
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