
26 

('") 

'" z 
",' 

'" W 
W 
g 

Niet bij 'dynamiek' alleen: D66 
tussen 2000 en 2001 
PAUL KALMA* 

Wie de toekomst in kaart wil brengen en dan 
besluit om niet meer dan tien jaar vooruit te zien 
('commissie 2000'), is op het eerste gezicht geen 
hemelbestormer. Wie vervolgens het debat in de 
partij wil stimuleren en daartoe niet een 
commissie 3000 of 2050, maar een 'commissie 
2001' formeert, lijkt niet op een heftige 
vleugelstrijd uit te zijn. 

Lezing van de rapporten van genoemde commissies 
bevestigt die indruk. Het zijn typische D66-rapporten : 
globaal 'in touch ' met de economische en culturele 
ontwikkeling, maar niet zonder bezorgdheid; bereid 
om voorop te lopen bij maatschappelijke vernieuwing, 
als het er maar gematigd, en liefst ook beschaafd, aan 
toegaat. 'We leven', zo begint het rapport van de 
Commissie 2000, 'in een boeiende en soms verwar
ringwekkende tijd' . Zo'n zin staat voor een hele politie
ke cultuur. Je zou 'm in een rapport van een andere 
politieke partij, de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, in 
ieder geval niet gauwaantreffen. 

De twee rapporten leggen verschillende accenten, 
maarwijzen toch min of meer in dezelfde richting. In het 
rapport van de Commissie 2000 is kennelijk het esta
blishment van de partij aan het woord . De nadruk ligt 
op de analyse van een aantal maatschappelijke ont
wikkelingen in binnen- en buitenland (internationali 
sering, culturele en demografische trends, het milieu); 
de conclusies zijn weinig spectaculair en zullen voor 
een deel ook door de gemiddelde sociaal-democraat 
wel kunnen worden onderschreven. De Commissie 
2001 lijkt bevolkt te worden door de jongere garde in 
de partij . Afstandelijke analyse maakt plaats voor 
soms scherpe kritiek op de verzorgingsstaat, die het 
individu onmondig en afhankelijk heeft gehouden; in 
de aangedragen oplossingen klinken soms radicale 
tonen door ('fundamentele democratisering', 'basisin
komen', een nieuw type politiek partij), maar de over
eenkomsten tussen de rapporten treffen de lezer toch 
het meest - niet in de laatste plaats de pre-occupatie 
met het functioneren van het openbaar bestuur, die (ik 
kom erop terug) voor een aanzienlijk deel de krachtèn 
de zwakte van de 'ideologie' van D66 uitmaakt. 

Met de waardering die ik heb voor de in beide 
rapporten gekozen aanpak, en voor een deel van de 
beleidsaanbevelingen (van het voorstel om de belo
ning èn de 'kwaliteitsbewaking' van onderwijzenden te 
verbeteren tot het pleidooi voor het referendum), leg ik 
in het navolgende de volle nadruk op de te-
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kortkomingen van de twee geschriften . Het is geschre
ven vanuit de behoefte om de dialoog tussen de so
ciaa I-democratische en de vrijzi n n ig-democratische of 
links-liberale traditie in ons land (waartoe D'66, of het 
nu wil of niet, behoort) , ook op een ander dan het str ikt 
praktisch-politieke niveau, gaande te houden. 

Maatschappelijke samenhang 

Mijn eerste bezwaar zal de lezer, terecht, als typisch 
sociaal-democratisch bestempelen. Er wordt wat mij 
betreft in beide rapporten te veel over 'vrijheid' en te 
weinig (bij mijn weten zelfs niet één maal) over 'gelijk
heid' en 'solidariteit' gesproken . Of liever gezegd, 
waar vrijheid en gelijkheid immers onverbrekelijk met 
elkaar verbonden zijn, is er nauwelijks oog voor die 
maatschappelijke ontwikkelingen die structurele bar
rières tussen verschillende bevolkingsgroepen opwer
pen en die eraldustoe leiden dat de levenskansen en de 
keuzevrijheid van sommigen systematisch groter zijn 
dan die van anderen . 

Men hoeftgeen overspannen 'egalitarist' te zijn, of in 
elk kabinetsbesluithetgevaarvan een maatschappelij
ke tweedeling te bespeuren, om dergelijke ontwikke
lingen serieus te nemen. De Duits-Engelse socioloog 
Dahrendorf bijvoorbeeld, zelf van links- liberale signa 
tuur, waarschuwt al jaren voor het ontstaan van een 
'onderklasse' in West-Europa, waarin qrmoede, werk
loosheid, slechte woonomstandigheden, gebrek aan 



opleiding, e.d. samenkomen. Deze sociologische ge
voeligheid van de geestverwant Dahrendorf had in de 
beide D'66-rapporten niet misstaan . Ze had een brug 
kunnen slaan tussen het begrippenpaar vrijheid/ver
antwoordelijkheid (dat wel ter sprake komt) en het 
sociaal-democratische, maar net zo goed sociaal
liberale streven naar maatschappelijke samenhang, 
naar 'gemeenschap' - niet in de wat zweverige, 'per
sonalistisch-socialistische' betekenis van het woord, 
maar in die van een samenleving die zich, bij alle 
noodzakelijke differentiatie, niet in twee sociale kam
pen, in Disraeli's 'two nations' laat splitsen. 

In beide rapporten wordt, kortom, te veel nadruk 
gelegd op maatschappelijke 'dynamiek' en wat die 
dynamiek in de weg zit (het thema van de 
'geblokkeerde samenleving') en te weinig op maat
schappelijke samenhang (het thema van de 'sociale 
sluiting'). Typerend lirkt me dat die samenhang eigen
lijk alleen in de resp. onderwijs- en cultuur- paragrafen 
ter sprake komt. Individualisering en aanverwante 
ontwikkelingen, zo stelt de Commissie 2000, leiden, 
hoe positief op zichzelf ook, 'tot ondermijning van het 
cement dat de samenleving tot nu toe bijeen heeft 
gehouden en zorgen voor een zekere onevenwich
tigheid'. De oldus ontstane leemte zal 'door meer 
kennis en inzicht', door 'sociaal verstand' bij de burger, 
moeten worden opgevuld. Meer dan vroeger zal deze 
taak bij het onderwijs komen te liggen, zeker voor 
degenen die met een achterstand beginnen. De Com
missie 2001 schrijft dat 'het ons allen een zorg dient te 
zijn dat door overdracht van waarden en normen de 
continuïteit van de maatschappij gewaarborgd wordt', 
maar is dat alleen een kwestie van waarden, ofookvan 
materiële bestaansvoorwaarden? En moet het 'cement' 
van de samenleving werkelijk alleen in het onderwijs 
worden aangebracht, of is het sociaal-economisch 
leven wat dat betreft net zo belangrijk? 

Arbeid en inkomen 

Mijn tweede bezwaar sluit hierbij direct aan. Vraag
stukken van ·arbeid en inkomen krijgen in beide rap
porten niet de aandacht die ze, juist in het licht van het 
hiervoor gestelde, verdiepen . Over inkomensbeleid 
wordt eigenlijk niet gesproken, afgezien van een losse 
opmerking van de Commissie 2000 over de 'handha
ving van het minimumloon' als voorwaarde bij het 
streven naar een 'meer gedifferentieerde loonstruc
tuur' . Geen woord over de hele 'koppelings'-proble
matiek, terwijl juist D'66 in de Tweede Kamer hardop 
durfde te denken over een zekere differentiatie in het 
koppelingsmechanisme. Juist in discussienota's als de 
hier besprokene hadden de achtergronden kunnen 

worden geschetst (verschillen in inkomenspositie, ver
schillen met betrekking tot de mogelijkheid om weer 
een eigen inkomen te verwerven) die zo'n differentia
tie-streven het overdenken waard (wat nog niet wil 
zeggen : verdedigbaar) maken. 

Nogal conformistisch uitgevallen vind ik het voorge
stelde werkgelegenheidsbeleid. De Commissie 2000 
maakt weliswaar gewag van buiten-economische oor
zaken van de hoge werkloosheid, zeker in Nederland 
(het grote aantal vrouwen dat de arbeidsmarkt be
treedt), maar roept, als het er op aankomt, het gevoer
de loonkosten-beleid toch weer tot de grote boosdoe
ner uit. 'De combinatie van minimumloon, sociale pre
mieheffing en belastingheffing leidt tot kosten van on 
geschoolde en laaggeschoolde arbeid, die inschake
ling van die arbeid vrijwel onmogelijk maken'. Oplos
sing van het structurele probleem van de werkloosheid 
moet dan ook worden gezocht 'in de richting van een 
verlaging van de arbeidskosten van ongeschoolde en 
laaggeschoolde arbeid', in combinatie met de hierbo
ven a I genoemde differentiatie van de loonstructuur en 
een verhoging van de scholingsgraad . 

M.i. wordt hier een veel te smalle basis gekozen voor 
de bestrijding van een zeerbelangrijk maatschappelijk 
probleem. Moeten nu werkelijk alle kaarten worden 
gezet op een verlaging van de loonkosten, terwijl het 
aantal jaarlijks in ons land gecreëerde arbeidsplaat
sen (alleen vanwege de loonfactor?) toch al relatief 
hoog is en opvallend weinig ondernemers in Neder
land de beschikbare marge, namelijk uitbetaling van 
niets meerdan hetminimumloon, daadwerkelijk benut
ten? Is het instrument van arbeidstijdverkorting, dat 
decennia lang medevoorvoldoendewerkgelegenheid 
hielp zorgen, nu ineens onbruikbaar geworden? Min
stens zo discutabel lijkt me de concrete uitwerking die 
aan een dergelijk streven naar loonkosten-verlaging 
wordt gegeven, namelijk een verkleining van de ver
schillen tussen bruto- en netto-loonkosten. 'De loon
kosten voor de werkgever nemen af, de netto-inkom
sten voor de werknemer blijven gelijk'. Met andere 
woorden : ten behoeve van meer werk in bepaalde, 
veelal arbeidsintensieve sectoren wordt aan alle werk
gevers - ook degenen die dat helemaal niet nodig 
hebben (bijvoorbeeld : grootwinkelbedrijven) - geld 
toegestopt in de vorm van belastingverlaging, pre
mievermindering, e.d. Het lijkt me een weinig effectief 
gebruik van overheidsgelden, oin niet te zeggen een 
stap op weg naar een alleszins bedenkelijke 'subsidie
economie'. Dat staat nog los van het feit dat een 
dergelijke benadering ten onrechte van andere facto
ren in het ondernemersgedrag (wat zijn de afzetpers
pectieven?) abstraheert . en werkgelegenheid tot een 
substitutie-probleem (tussen kapitaal en arbeid) ver
smalt. 
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De conclusie dat we op dit, zo modieuze, terrein 
voorzichtig moeten zijn en dat werkgelegenheidsbe
leid op z'n minst méér moet omvatten dan (al of niet 
verkapte) loonkostensubsidies, wordt niet getrokken . 
In plaats daarvan heet het dreigend dat, als dit soort 
oplossingen niet zouden werken, de kloof tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt wellicht met behulp van 
dwang moet worden ged icht: 'De vraag (moet in dat 
geval) onder ogen worden gezien of de negatieve 
gevolgen van het zo langdurig uitgeschakeld zijn van 
een zo grote groep mensen in de samenleving, het niet 
wenselijk maaktvoorde mensen zelfen de maatschap
pij als geheel, dat het slechte functioneren van de 
arbeidsmarkt doorbroken wordt met een arbeidsplicht 
in enigerlei vorm of met een bijscholingsplicht'. Ge
noemde arbeidsplicht zou kunnen worden aange
wend, ten behoeve van gemeenschapstaken 'die niet 
meer worden vervuld, terwijl daar wel behoefte aan 
bestaat'. . 

Ik bestrijd niet dat op het terrein van bijscholing en 
van het aanvaarden van passend werk, de druk op 
(langdurig) werklozen in ons land best wat kan worden 
opgevoerd, maar alleen in het kader van een, ook voor 
de betreffende groepen, effectief werkgelegenheids
beleid. Praten over een 'arbeidsplicht' ter vervanging 
van zo'n beleid en zonder enige specificering, lijkt me 
uit den boze: het nodigt uit tot ambtelijke willekeur en 
plaatst werklozen in de rol van gestraften, maar ik geef 
toe: het is een sociaal -democraat geweest (André van 
der Louw) die in ons land de auteurs in dit soort ideeën is 
voorgegaan. 

Het rapport van de Commissie 2001 kiest overigens 
een andere uitweg. Geen arbeidsplicht-als-niets
meer-helpt, maar invoering van een gedeeltelijk basis
i n komen. H ier wordt de loonkostentheorie u it het ande
re rapport eigenlijk consequent doorgetrokken: de 
loonkostensubsidie als het ware permanent gemaakt. 
Door invoering van een basisinkomen 'zakt het hele 
loongebouw systematisch naar beneden, waardoor 
arbeidsintensieve werkzaamheden weer betaalbaar 
worden', maar er zijn ook andere voordelen: 'Een 
basisinkomen bevordert arbeidstijdverkorting en sti
muleert de flexibele inzet van arbeid. Een basisinko
men stimuleert zelfstandig ondernemerschap en kan 
als compensatie dienen voor de schaalnadelen die het 
midden- en kleinbedrijf heeft. De arbeidsintensiteit van 
de economie zal toenemen en investeringen zullen 
anders worden gericht: meer op produktvernieuwing 
en kwaliteitsverbetering, minder op arbeidsbespa
ring'. 

De politieke discussie over het basisinkomen, zo 
concluderen de schrijvers, moet weer worden aange
wakkerd . 'I n dit debat gaat het pri mai r om het doorbre-

ken van politieke dogma's, normatieve concepten, 
beleidsmatige vooronderstellingen en welhaast in
stinctieve reacties die het idee teweeg brengt. Het 
basisinkomen is een te mooi idee om in de prullenbak te 
laten verdwijnen'. Met de wenselijkheid van zo'n dis
cussie stem ik graag in, al is het maar omdat het idee 
van het basisinkomen zich zal blijven manifesteren 
zolang de massale werkloosheid niet is terugge
drongen. Die discussie wordt overigens al lang ge
voerd - ook in de Partij van de Arbeid, maar juist 
daarom stelt hetteleurdatde Commissie 2001 zelfs niet 
eens het begin van een confrontatie met de beklaagde 
'dogma's', 'vooronderstellingen' en 'instinctieve reac
ties' is aangegaan. Ik noem er hier, in aansluiting op 
mijn al geuite twijfels over het instrument van de 
loonkostensubsidie, drie: Wat laat het basisinkomen 
over van het streven naar economische zelfstandig
heid, als basis van individuele vrijheid en ontplooiing? 
Wat is de legitimiteit van een stelsel van sociale ze
kerheid dat van niemand een (tegen)prestatie eist en 
dat iedereen, zonder enig onderscheid naar leeftijd en/ 
of arbeidsgeschiktheid, van financiële hulp voorziet -
ook degenen die die hulp helemaal niet nodig hebben? 
Voor zover het om een gedeeltelijk basisinkomen gaat: 
wat blijft er over van het voordeel van vermindering en 
vereenvoudiging van regelgeving, zolang de hoogte 
van het· basisinkomen (Commissie 2001: f 450,- per 
maand) het voortbestaan van een aanvullend stelsel 
van sociale zekerheid (werkloosheid, ziekte, AOW) 
noodzakelijk maakt? 

De Overheid 

Mijn derde, en laatste, bezwaar houdt verband met de 
visie in beide rapporten op de rol van de overheid . Het 
is wat dat betreft met D'66 merkwaardig gesteld. 
Enerzijds is het een partij die, als weinig andere, oog 
heeft voor de gebreken van het openbaar bestuur en 
voor de noodzaak van een goed functionerende parle
mentaire democratie. Anderzijds heeft D'66 zich, van 
het begin af aan, de oplossing van de betreffende 
problemen nogal eenvoudig voorgesteld: scheiding 
tussen de uitvoerende macht en de controle op die 
macht, een verkozen minister-president. 

Dezelfde lijn wordt aangehouden in de twee rappor
ten. Er moet, zo schrijft de Commissie 2000, meer 
'integrale beleidsafweging' plaatsvinden; het 'coör
dinerend vermogen' van de overheid moet worden 
versterkt. Versterking van de ondersteuning van de 
ministerraad als geheel - uitdrukkelijk niet van de 
individuele ministers - onder de specifieke verant
woordelijkheid van de minister-president, zou een stap 
in de goede richting betekenen. Een eigen legitimatie 



van de minister-president door zijn rechtstreekse ver
kiezing, zoals door 0'66 wordt voorgestaan, zou deze 
specifieke verantwoordelijkheid van de minister-pre
sident extra kunnen accentueren. In hetzelfde kader 
pleit het rapport o .a. voor overdracht van bevoegdhe
den aan zelfstandige bestuursorganen, waardoor de 
politiek gedwongen wordt 'zich meer te concentreren 
op het uitzetten van hoofdlijnen en het maken van 
belangrijke politieke keuzes'. 

Dit alles lijkt me te simpel- en eigenlijk ook nogal 
ouderwets. Zeker, het verzekeren van het primaat van 
de politiek tegenover de overheidsbureaucratie is een 
enorme opgave. Een zekere verzelfstandiging van 
onderdelen van die bureaucratie kan in dat verband 
nuttig zijn, maar het gebrek aan samenhang in het 
overheidsbeleid is te zeer in de (democratische) sa
menleving zelf geworteld (belangenpluralisme, be
leidswijzigingen als gevolg van periodieke verkiezin
gen) om door coö,dinatie aan de top ongedaan te 
worden gemaakt. Het betere lijkt hier zelfs de vijand 
van het goede: denken de auteurs bijvoorbeeld werke
lijk dat centralisatie van de besluitvorming in de minis
terraad de greep van afzonderlijke ministers op hun 
eigen ministerie versterkt? Integendeel, lijkt me-tenzij 
we natuurlijk de departementen samenvoegen en de 
minister-president laten waken over één groot super
ministerie. Ik chargeer nu natuurlijk, maar houd toch 
staande dat in het rapport van de Commissie 2000 een 
soort vrijzinnig-democratische illusie van de 'demo
cratische staat' rondwaart, waarin met 'versterking van 
de bestuurskracht' en 'coördinatie aan de top' tegen 
het gebrek aan samenhang in het beleid ten strijde 
wordt getrokken - in plaats van dat gebrek aan samen
hang min of meer te aanvaarden, en tegen die achter
grond, vooral aan de uitvoerende kant van het over
heidsapparaat, de kwaliteit van het overheidsbestuur 
zoveel mogelijk te verbeteren . 

lets soortgelijks valt het rapport van de Commissie 
2001 te verwijten . Zeker, de opstellers willen met be
trekking tot de pretenties van politiek en openbaar 
bestuur vooral bescheiden zijn . 'Een bescheidenheid 
die past bij het inzicht dat de overheid slechts een 
beperkte rol kan spelen in de vormgeving en in de 
beweging van de maatschappij', maar het rapport 
eindigt met dezelfde overwegingen (en dezelfde voor
stellen) als het rapport van de Commissie 2000 ('con
centratie op hoofdlijnen', 'samenhang weer mogelijk 
maken') en dan is van de beleden bescheidenheid 
inmiddels weinig meer over. 

De auteurs formuleren een aanta I kerntaken voor de 
overheid, zoals de zorg voor de interne en externe 
veiligheid, de ruimtelijke en culturele infrastructuurvan 
de samenleving, de waarborging van de sociale en 

economische bestaanszekerheid van de ind~viduele 
burger. Op andere terreinen zal de overheid zich meer 
moeten opstellen 'als grensrechter, als bewaker van de 
maatschappelijke spelregels en als stimulator van 
maatschappelijke beweging en vernieuwing' . Tenslot
te kan de overheid van betekenis zijn 'door het over
zic~t en het overwicht dat aan haar wordt toegedacht, 
als stimulator van ontwikkelingen in de samenleving 
(bijvoorbeeld culturele en wetenschappelijke initiatie
ven) en als intermediairen makelaartussen deverschil
lende maatschappelijke partners.' 'Voor een deel', 
voegt de Commissie 2001 daaraan toe, 'is dat niet 
alleen een kwestie van kunnen, maar ook van moeten.' 
Ik ontken niet dat de overheid een aantal van die rollen 
inderdaad dientte spelen, maar de machteloze moloch 
ondergaat me hier te snel de metamorfose tot een 
overactieve duizendpoot, die de samenleving kietelt en 
prikkelt in plaats van dwingt. Ook dat is een illusie. 

De Commissie 2001 zegt overigens over de rol die 
politieke partijen te spelen hebben, behartigenswaar
dige dingen. Ze zullen, meer dan voorheen, moeten 
fungeren als de plaats waar het publieke debat mede 
gestalte krijgt, maar ook hier heeft men duidelijk moei
te met de relativering van de eigen positie . AI gauw heet 
het bijvoorbeeld dat, met betrekking tot vraagstukken 
op ethisch vlak en ten aanzien van sociale relaties 'de 
samen leving, in het bijzonder ook de politieke partijen, 
de vragen formuleert en de prioriteit daarin vaststelt'. 
Waarom ook hier, bij vraagstukken waarin de samen
leving inderdaad het primaat dient te hebben, niet wat 
meer bescheidenheid betracht? Werpt de politieke 
partij zich op de 'société civile', nu ze haar sturingspre
tenties met betrekking tot de overheid moet re
lativeren? Dat zou een bedenkelijke en bovendien tot 
mislukken gedoemde ontwikkeling zijn. 
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