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P.W. M. NOBELEN* 

Reactie op 'Adviesorganen en neo-corpo
ratisme' van P. Langenberg 

Met belangstelling heb ik kennis 
genomen van het artikel 'Advies
organen en neo-corporatisme' van 
Langenberg.' In dit artikel poogt 
Langenberg de vraag te beant
woorden of het 'Tweede interim
rapport van de projectgroep exter
ne advisering" enige bijdrage le
vert aan het tegengaan van de uit
holling van de parlementaire de
mocratie en het versterken van het 
primaat van de politiek op de 
hoofdlijnen van het beleid. 
Ofschoon Langenberg deze vraag 
niet expliciet beantwoordt, meen ik 
uit zijn verhaal een ontkennend 
antwoord op deze vraag te kunnen 
destilleren. Immers, zo word t op
gemerkt, 'de indruk is gewettigd 
dat een aantal (cursivering P.N.) 
voorstellen van de projectgroep het 
neo-corporatisme zelfs (cursivering 
P.N.) zullen versterken' (p. 22 ). 

Langenberg constateert verder dat 
in het advies 'de formule van het 
primaat van de politiek in het ge
heel niet voorkomt' (p. 22 ). Hij be
treurt het dat de projectgroep in de 
formulering van haar aanbevelin
gen zo weinig heeft aangesloten bij 
het neocorporatismedebat (p. 21 ). 

Juist de verplaatsing van de be
leidsbepaling, zo vervolgt hij, naar 

• Stafmedewerker Arbeidsverhoudin
gen van het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen. Deze reactie geeft uit
duitend de persoonlijke opvattingen 
van de auteur weer. 

de ondoorzichtige structuren waar 

vierde en vijfde macht elkaar ont
moeten, zou de projectgroep tot an
dere conclusies hebben gebracht (p. 
21 ). 

Mijns inziens is het volstrekt be
grijpelijk dat de projectgroep-Van 
der Ploeg weinig of geen aanslui
ting heeft gezocht bij het Neder
landse neo-corporatismedebat. 
Daar is namelijk weinig reden voor. 
Immers, de constateringen van 
Langenberg als zou in Nederland 
een sterke neerslag van neo-corpo
ratisme gevonden kunnen worden 
(p. 18) en in de loop der jaren de 
corporatieve besluitvorming in ad
viescolleges onder zware kritiek zijn 
komen te staan (p. 21 ), zijn onjuist. 
Als duidelijkste voorbeelden van 
zo'n corporatieve neerslag noemt 
Langenberg 'de SER en bedrijfsra
den en -schappen en het Land
bouwschap' (p. 18) .3 

Naar mijn mening hoeft de project
groep-V an der Ploeg er niet op te 
worden aangesproken dat zij 
nauwelijks aansluiting bij het neo
corporatismedebat heeft gezocht, 
omdat in Nederland geen sterke 
neerslag van het neo-corporatisme 
te vinden is, althans zeker niet wat 
betreft de 'duidelijkste voorbeel
den' die Langenberg geeft. 
Met name waar het gaat om geïn
stitutionaliseerde overlegstructuren 
tussen werkgevers, werknemers en 
overheid waarbinnen ruiltransac
ties zouden moeten plaatsvinden, is 
er in Nederland geen sprake van 
enige functionerende neo-corpora
tieve structuren. Van een duidelijk 
terugtreden van het primaat van de 
politiek en daarmee van uitholling 
van de parlementaire democratie is 

in Nederland ter zake van de rela

ties tussen de sociale partners en de 
overheid dan ook geen sprake. 

Laat ik het kort toelichten, mede 

aan de hand van de voorbeelden 
die Langenberg gebruikt om aan te 
geven waarom Nederland sterk 
corporatief zou zijn. 

I. De Publiekrechtelijke Bedrijfs
organisatie (PBO) is grotendeels een 
loze, slechts op papier aanwezige 
constructie gebleven.' Slechts het 
Landbouwschap en een aantal pro
duktschappen hebben gefunctio
neerd. Deze schappen hebben voor
al uitvoerende taken verricht, met 
name in EEG-Verband. Zodoende 
kunnen deze schappen moeilijk cor
poratiefworden genoemd. En voor
zover er corporatieve structuren 
hebben bestaan, hebben deze niet 
werkelijk gefunctioneerd. 

11. De SER staat steeds meer on
der druk6 , niet zozeer als toporgaan 
van de PBO, alswel als adviesorgaan 
van de regering. Weliswaar werd 
ten aanzien van een breed scala van 
onderwerpen door de SER adviezen 
uitgebracht, maar hierbij dient te 
worden aangetekend dat de una
nimiteit vooral na 1974 afnam en 
de vertaling van adviezen in over
heidsbeleid minder het geval was. 
Het bestaan van de SER heeft geen 
al te duidelijke invloed gehad op 
consensusvorming en kan daarmee 
als minder geprononceerd worden 
beschouwd. Dit geldt eveneens voor 
de soms marginale rol die de Stich
ting van de Arbeid heeft gespeeld 
in de vorming van het arbeidsvoor
waardenbeleid. Door de groeiende 
tegenstellingen tussen werkgevers 
en werknemers hebben de instellin-



gen aan betekenis ingeboet. De so

ciale partners hebben er een meer 
instrumentele houding tegenover 
aangenomen. 

111. De constatering van Lan

genberg dat de ruilstrategie ken

nelijk niet werkt in tijden van 
stagnatie als de marges smal zijn (p . 
19) is niet relevant. Zij heeft im

mers, wellicht met uitzondering 
van de direct naoorlogse periode, 
nooit gefunctioneerd. Een tegenge
stelde opvatting, nl. het niet func
tioneren van een ruilstrategie in tij
den van economische voorspoed -
zoals in de jaren zestig - blijkt in 
ieder geval juist te zijn. Als we het 
bestaan van een ruilstrategie beper
ken tot de totstandkoming van het 
sociaal-economisch beleid in het 
algemeen en de loonpolitiek in het 
bijzonder, dan zien we dat Neder
land tot 1969 een centraal geleide 
loonpolitiek kende. De facto viel er 
toen vrijwel niets te ruilen en be
paalde de regering het loonbeleid. 
Na 1969, toen er een formeel vrije 
loonpolitiek was ingevoerd, lieten 
de opeenvolgende kabinetten het 
niet na om telkenmale in de lonen 
in te grijpen. 

Concluderend wil ik opmerken dat 
- waar het gaat om de sociaal-eco
nomische beleidsvorming - Langen

berg ten onrechte de stelling po
neert dat Nederland een sterke 
neerslag van het corporatisme heeft 
en dat hij zwakke voorbeelden als 
'PBo-structuren met SER en be
drijfsraden en -schappen en het 
Landbouwschap' ter adstructie van 
deze constatering aandraagt. 
Immers, voorzover het gaat om de 
vorming van het sociaal-econo-
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misch beleid 6 is er strikt genomen 

in ons land geen corporatisme. Er 
zijn zelden of nooit in de gehele 
naoorlogse periode drieledige (ruil ) 
afspraken gemaakt over het sociaal

economisch beleid. Wel kan er van 
corporatieve tendenties in meer 

(1945-1 963) of mindere ( I 963-he
den) mate gesproken worden, aan

gezien er instellingen bestonden 
waarin regelmatig reëel overleg 
plaatsvond op centraal niveau. De 
regering bepaalde echter in hoofd
lijnen steeds het beleid en greep 
daarbij meestentijds fors in de loon
vorming in. 
Overleg werd er wel gevoerd tussen 
de sociale partners enerzijds en de 
overheid anderzijds, maar het re

sulteerde niet in akkoorden. Er was 
geen sprake van een duidelijk te
rugtreden van de overheid t.a.v. de 
politieke besluitvorming. 7 

In het verlengde van zijn consta
teringen inzake het bestaan van 
neo-corporatisme in Nederland, is 
het op zich volstrekt logisch dat 
Langenberg verwacht dat de Com
missie Van der Ploeg in haar rap
port aandacht zou hebben besteed 
aan het tegengaan van de uithol
ling van de parlementaire demo
cratie door adviesorganen en aan 
het versterken van het primaat van 
de politiek op de hoofdlijnen van 
het beleid. 
Mijns inziens is het echter gezien de 
feitelijke situatie in Nederland, waar 
het gaat om de beleidsvorming op 
sociaal-economisch terrein, niet te
recht een Commissie er op aan te 
spreken dat zij aan het neo-corpo
ratismedebat voorbij gaat. Immers, 
op sociaal-economisch gebied over
heerst in Nederland grosso modo 

het politieke systeem. Op dit terrein 

is het gevaar van uitholling van de 
parlementaire democratie dan ook 
vooralsnog denkbeeldig. 

mei I!)84 

Noten 

I. Langenberg, P., 'Adviesorganen en 
neo-corporatisme', ldee'66, jrg. 5, no, 
I , maart 1984, p. 17-24. 

2. Tweede interimrapport van de project. 
groep externe advisering van de 
Commissie J.G. van der Ploeg, Mi· 
nisterie van Binnenlandse Zaken, 
Den Haag, 1983. 

3. Overigens is mij niet bekend wat 
Langenberg onder 'bedrijfsraden' 
verstaat. Bij mijn weten is dit een in 
Nederland onbekende constructie, 
Wellicht bedoelt Langenberg met 
'bedrijfsraden' 'produktschappen', 

4. Illustratief is bijv. dat onlangs het 
bestuur van het bedrijfschap voor 
melk en melkprodukten besloten 
heeft dit bedrijfschap per 1-1-'85 op 
te heffen, terwijl het voortbestaan 
van nog meer bedrijfschappen on· 
derwerp van discussie in de SER is 
(Algemeen Dagblad 11-4-'84). 

5. Zie b.v. Geul, A., 'De navigatoren 
van Den Haag. Machtsverschuivin· 
gen in het grensgebied van politiek 
en maatschappij' , Beleid en Maat· 
schappij, vol. X, 1983, p. 105-113. 

6. Juist op dit terrein geeft Langenberg 
voorbeelden aan waarom Nederland 
een sterke corporatieve neerslag zou 
kennen. 

7. Zie uitgebreid in: Nobelen, P.W.M., 
Nederland: Kwijnend corporatisme en 
stagnerende verzorgingsstaat; in: Akker· 
mans, T., Nobelen, P.W.M., (red,) 
Corporatisme en Verzorgingsstaat, Sten· 
fert Kroese, Leiden/Antwerpen, 
1983, p. 99-142. Abusievelijk citeert 
Langenberg in zijn artikel dit boek 
onder de titel 'Corporatisme in Ne· 
derland' . 
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