
Referenda en politiek 

In één jaar tijd is de aloude discussie over 
het referendum weer springlevend gewor· 
den. Leek het amiVankelijk nog op bet her
halen van oude argumenten die opnieuw 
actueel waren geworden, inmiddels is spra
ke van 4cen verwJdering van de Iermen 
waarin het debat wordt gevoerd' (in de ter
minologie van SieJ) StuurmmJ). Het is de 
verdienste vtm de SWB-brocbure over 'Re
ferenda en politiek' dut de olllle argmnen
ten en de nieuwe termen vrut bet politieke 
debat met elkaar in verbOJ,d wor1len ge· 
bracht. 

Nog steeds staat de noodzaak voorop van 
het doorbreken van afgezonderde en ver
kalkte machtsstructuren in de discussie. 
Het is de onderliggende probleemanalyse 
die van karakter is veranderd. 
Vijfentwintig jaar geleden was het refe
rendum in de eetste plaats een middel 
voor 'het volk' om het elitait·e bastion van 
de regerende minderheid te bestormen 
met als wapen: one rnan-one vote. Mee
besluiten over alle belangrijke politieke 
issues en niet slechts één keer pet vier 
jaar je stem uitbrengen op een politicus, 
die daarna vooral over jou, maar niet na
mens jou regeerde en zijn beslissingen 
nam. Dat was in het tijdperk van maat
schappelijke polatisatie en verzet tegen 
alle vormen van paternalisme. Het machta
vraagstuk stond centraal. 
De recente discussie daarentegen gaat 
over vragen als hoe de participatie van 
burgers in politieke processen te bevorde
ren en hoe de kloof tussen kiezers en ge
kozenen te overbruggen. Politici lijken de 
kiezers vooral te willen overhalen om 
maar te blijven 'meedoen' en de politiek 
niet geheel de rug toe te keren. De macht 
van de politici (of het geloof daatin) is 
danig uitgehold geraakt. Zij blijken maar 
zeer beperkt in staat om met uitspraken 
en besluiten van bovenaf de maatschappij 
in een bepaalde richting te sturen. De po
litiek zoekt nu naar wegen om het contact 
met de maatschappij niet verder te ver
liezen en de verloren invloed terug te win
nen in een op drift geraakte samenleving. 
Niet voor niets is een belangrijk element 
in de huidige discussie -en ook in de SWB
brochure- de notie van het 'algemeen be
lang'. Moeten burgers n:iet worden overge
haald tot het nemen van meer maatschap
pelijke verantwoordelijkheid of anderszins 
(desnoods kwaadschiks) tot een grotere 
'gehoorzaamheid' worden gebracht? Vol
gens Ido de Haan gaat politiek in essentie 
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om de vraag hoe 'mensen de dingen te 
laten doen die ze eigenlijk niet willen'. Dat 
kan je dus wel vergeten, is de voor de 
hand liggende reactie. Toch wordt hier
mee precies de vinger op de zere plek ge
legd: de traditionele definities van politiek 
(als het gezaghebbend toedelen van waar
den) en van het algemeen belang (als 
staande tegenover het individuele belang 
van afzonderlijke burgers) passen niet 
meer in het moderne tijdsbeeld. 
De nieuwe uitdaging ligt erin de wegen te 
vinden waarlangs mensen, die juist en ge
lukkig steeds meer doen wat ze eigenlijk 
willen, gezamenlijk (toch) een goed 
functionerende en rechtvaardige samen
leving kunnen vormen. Of anders gefor
muleerd: waarlangs het algemeen belang 
en het gemeenschappelijk belang van in
dividuele burgers kunnen samenvallen. In 
de gepolruiseerde samenleving van de 
jaren '60 leek dit ideaal ver weg en on
haalbaar: waar sprake was van ge
meenschappelijke belangen ging het im
mers altijd om groepsbelangen die onder
ling strijdig waren (bijv. van werkgevers 
en werknemers). Alleen de overheid kon 
als scheidsrechter optreden en behartigde 
aldus (al of niet neutraal) bet algemene 
belang. 
Inmiddels zijn de grenzen tussen de groe
pen vervaagd en de belangen verstrengeld 
geraakt. Complexiteit heeft de plaats in
genomen van polarisatie. De perceptie van 
de rol van de overheid en van de politiek 
is evenwel nauwelijks veranderd. Waar 
behoefte bestaat aan ontwarring van in
gewikkelde knopen, om tot afgewogen be
slissingen te kunnen komen, verwachten 
velen nog steeds dat de politiek er is om 
knopen zonder pardon door te hakken. Be
stuurders die daarvoor begrijpelijkerwijs 
terugdeinzen, vluchten in onwerkbare 
compromissen en pacificatie (in plaats van 
de gedegen analyse) van tegenstellingen. 
Knopen ontwarren vereist een aktieve be
trokkenheid van diegenen die de uitein
den van de afzonderlijke touwtjes in han
den houden. Dat zijn de mensen, de 
partijen, de instituties, die een rol spelen, 
bijvoorbeeld bij een vraagstuk als de toe
komst van Schiphol of de bijstandswet of 
de integratie van vreemdelingen. Daar 
ligt een belangrijke rol voor een overheid
nieuwe-stijl, waarbij politici hun eigen (in
tegrerende) verantwoordelijkheid hebben. 
Fokkink en Hooghiemstra spreken in dit 
kader over 'bemiddeling'en de 'dagelijkse 
betrokkenheid bij de samenleving van po-

litici' en stellen deze tegenover de feitelij
ke intern-gerichte partijpolitiek en de ver
kokerde bureaucratische structuren. 
Daarmee hebben ze een belangrijk aspect 
van de kloof tussen overheid en samenle
ving (èn van het burgerlijk onbehagen) te 
pakken. 
De huidige democratische en bureaucra
tische instituties voldeden zolang bet ging 
om bet van bovenaf besturen van een ver
deelde samenleving waarin tegengestelde 
belangen prevaleerden en moesten wor
den verzoend. Zij moeten nu worden aan
gepast, qua inrichting en werkwijze, aan 
een maatschappelijke realiteit, die bezig is 
te veranderen. Wat nodig is, is een maat
schappelijk besturingsmodel dat veel méér 
uitgaat van de verenigbaarheid van belan
gen en (kennis-)invalshoeken en dat niet 
in de eerste plaats berust op de principiële 
strijdigheid tussen verschillende uitgangs
punten. Dit model moet worden gegrond
vest op de al aanwezige kennis en inzet 
van burgers en groepen mensen op allerlei 
plaatsen en niveaus en juist op wat zij wèl 
(en niet op wat zij niet) \villen. Deze ken
nis, inzet en verlangens dienen te worden 
gebundeld, geanalyseerd en gesyntheti
seerd. Daarop moeten overheid en politiek 
worden toegesneden. Dáárin moet ook de 
rol van de politicus tot uitdrukking komen. 
Alleen zo kunnen de niemandslanden in 
de maatschappij (n:iet alléén tussen kie
zers en gekozenen) stap voor stap worden 
overbrugd. Het referendum kan 'een stoot
je in de goede richting geven', zoals in de 
SWB-brochure wordt geconcludeerd. Dat 
geldt misschien nog wel meer voor de dis
cussie, waartoe de optie van een referen· 
dum aanleiding geeft. De brochure zelt is 
een voorbeeld van de verdieping van in· 
zichten, waartoe het bijeenbrengen en 
confronteren van verschillende opvattin
gen kan leiden. Ook tegen het referendum 
kan men immers nu eenmaal niet eenvou
dig ~a' of 'nee' zeggen. (Kees Breed) 

'Referemln ,." Politi~>k', Itleeë11 3, Slf'B 
D66, Den Hllllg 1993, j 19,50 

• 

Uitkeringsfraude en bm·
gerlijke onverschilligheid 

Tijdeus de openbare verboren v 1111 de en
quetecommissic Sorinle Zekerheid honlde 
staatssecretaris Elske' Ler Veld herurnerin
gen op omJ de stelseUtcrziening soeiaJe ze-
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kcrheitl van 1987. Zij WR!l dC!llijds als 
PvtlA-kamerlid verantwoordelijk voor het 
indienen vru1 30 (!) amendementen or• het 
wel!lvoorstel. De loemualige stuntssecreta
ris van Sociale Zaken. L. Oe Graaf, werd 
door haar optreden bijna tol wnnl1oop g<'· 
bracht en dit deed baar veel pl~ier, zo be
kende zij onomwonden. 

Deze vrolijkheid van het toenmalige ka
merlid in oppositie is onbegrijpelijk en 
moet wel absurd overkomen op de mensen 
die dagelijks met de uitvoering van de 
wetten belast zijn. Zij staan voor de lasti
ge taak om de verschillende bepalingen 
toe te passen en ook nog eens te controle
ren. De ingewikkeldheid van het stelsel 
leidt namelijk ongemeen vaak tot fraude, 
hetgeen eens te meer is gebleken uit een 
studie naar de achtergronden van uitke
ringsfraudeurs en uitkeringsfraude van 
enkele wetenschappelijke medewerkers 
van de vakgroep sociologie van de Univer
siteit van Amsterdam. 
'Frauderen' is de pregnante titel van het 
verslag van bet onderzoek, dat in op
dracht vau het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid is verricht in 
een middelgrote stad ergens in Neder
lanel De onderzoekers wisten toegang te 
krijgen tot de dossiers over fraude van de 
sociale dienst en deze vormden de basis 
voor het onderzoek. Het gehele onderzoek 
kende vier onderdelen, een combinatie van 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden. 
Allereerst heeft men de dossiers doorge
nomen en de huidige praktijk van 
dienstverlening binnen de SD onderzocht. 
Daarna is het lokale beleid ten aanzien 
van fraude en fraudebestrijding on
derwerp van analyse geweest. Het pers
pectief en de motivatie van de fraudew·s 
heeft men onderzocht middels vraaggesp
rekken met de fraudeurs zelf. En tot slot 
is men op zoek geweest naar sociale ken
merken van fraudeurs, door hen te verge
lijken met een controlegroep van 'fatsoen
lijke' uitkeringsgerechtigden uit dezelfde 
gemeente. Zo is een interessant en vooral 
ook levendig onderzoek tot stand geko
men, naar een onderwerp dat ook volgens 
de auteurs zelf "weliswaar veel bespro
ken, maar toch betrekkelijk onbekend" is. 
De bevindingen worden op een overzichte
lijke en duidelijke wijze gepresenteerd en 
er komen veel betrokkenen zelf aan het 
woord; bijstandsmaatschappelijk werkers 
(BMW-ers), leden van de sociale recher
che, en natuurlijk uitkeringsgerechtigden 
zelf. 

Bovenal is de historische dimensie van 
het onderzoek zeer boeiend. Er is gekeken 
naar de ontwikkelingen in het functione
ren van de sociale dienst en de uitkerings
fraude in de laatste 20 jaar. In die ontwik
keling kondigden zich reeds de grote pro
blemen aan. Door de enorme groei van de 
uitkeringsgerechtigden en de diversifi
catie van de groep heeft men bij de SD 
van een persoonlijke en directe werlnvijze 
over moeten stappen op een anonieme en 
bureaucratische benadering. De huisbe
zoeken, een goed en nultig gebruik in de 
jaren '70, zijn verdwenen. Dit heeft geleid 
tot wat de onderzoekers noemen een "ver
algemenisering van de afhankelijkheids
verhoudingen en verVl·eemding" (p. 78). 
De structuur van de verzorgingsstaat is 
voor veel uitkeringsgerechtigden te com
plex geworden om deze te doorgronden en 
zij verlaten zich meer en meer op hun in
formele netwerken als het gaat om het op
lossen van problemen als geldtekorten en 
schulden. Staand tegenover de anonieme 
bureaucratische organisaties en gevangen 
in een wirwar van regels, nemen zij het 
lot in eigen hand. Onwetendheid en in
competenti.e zijn daarmee de belangrijk
ste oortaken van fraude geworden. 
De ondertoekers doen veel moeite om het 
algemene beeld van 'de frauderende bij
standmoeder' te ontzenuwen. Uit hun ana
lyse blijkt dat men geen algemeen beeld 
van 'de fraudeur' kan construeren. De 
meeste fraudeurs uit de steekproef zijn 
mensen die positief staan tegenover het 
arbeidsethos en die meestal buiten hun 
schuld om werkloos zijn geworden. Er zijn 
slechts geringe verschillen te constateren 
met de mensen die niet frauderen. Eén 
factor die wel van belang is, is de sub
cultuur of lokale cultuur waarbinnen de 
betrokkene leeft. In een buurt met relatief 
veel uitkeringsgerechtigden gaan meer 
impulsen tot overtreden van de regels uit 
en wordt meer kennis uitgewisseld over 
het 'hosselen' met uitkeringen, dan elders. 
De onderzoekers noemen dit verschijnsel 
'civil indifference', een term van de En
gelse antropoloog G. Mars, die hiermee 
doelt op de verminderde betrokkenheid 
van mensen bij het wel en wee van de 
grote gemeenschap waar zij deel van uit
maken. De meeste fraude-gevallen uit het 
onderzoek blijken te vallen onder deze 
categorie van de burgerlijke onverschillig
heid. De overige gevallen worden onderge
bracht in de categorieën 'overtredingen 
vanuit een criminele gezindheid' of 'pech-

vogels'. 
De eindconclusie van de onderzoekers 
Juidt dat er veel meer voorlichting over de 
werking van het stelsel van sociale zeker
heid nodig is: "Het gebrek aan scholing 
leidt ertoe dat men niet alleen geringe 
kennis heeft van het stelsel van sociale 
zekerheid, maar ook onvolledige en on
juiste kennis. (p. 82)~. Tegenwoordig ste
ken veel mensen eerder in de buurt en de 
familie hun licht op over wat er in de so
ciale zekerheid te halen valt, dan bij de 
organisaties zelf. De voorlichting van de 
overheid zou eigenlijk moeten proberen 
met de invloed van de lokale context op de 
kennisverwerving over het sociale zeker
heidsstelsel rekening te houden. 
De analyse eindigt met datgene waar zij 
ook mee is begonnen, de complexiteit van 
het stelsel zelf. De eerder genoemde vro
lijkbeid van Ter Veld is dan ook meer dan 
misplaatst, zij is misdadig omdat zij met 
het opzettelijk complex iruichten van het 
stelsel zich indirect schuldig heeft ge
maakt aan aanzetten tot fraude. Dezelfde 
fraude die zij nu zelf als staatssecretaris 
dient te bestrijden. Dit gegeven en ook de 
andere bekentenissen uit de parlementai
re enquete 'Sociale Zekerheid' leiden ge
makkelijk tot de verdenking dat de bw·
gerlijke onverschilligheid ook al is doorge
drongen tot de politieke elite. (A.V.) 

Fmnderen, Lodewij~: Brwrl , llmmeke Gro

lenberg, B eleen Ronden ( D fJl'ILIIICIIIen en 

onderzoek, PSCW), Hel Spi11lruis, Amster
flam. 1993 
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