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Nieuwe veren: 

De ideologie van 
kanssolidariteit 

Hoe rood is paars? Oat is 
een vraag die steeds weer 

Meer in het algemeen 
wordt de tweedeling die 

opkomt, sedert we aan een 
coalitie met de vvo begon
nen zijn. Sommigen krijgen 
van die samenwerking zelfs 
het schaamrood op de 
kaken, maar die hebben het 
mis, zowel om praktische 
als om ideologische rede
nen. Om die ideologie gaat 
het, in dit artikel. De prak
tijk spreekt voor zichzelf: 
de werkgelegenheid heeft 
een spectaculair herstel 
doorgemaakt, waarmee er 
eindelijk weer echte kansen 

DIK WOLFSON 

zich elders op de Derde 
Weg aftekent - in de Ver
enigde Staten en Engeland 
- hier krachtig bestreden, 
met een volwaardig stelsel 
van sociale zekerheid en 
met vele miljarden voor 
een grotestedenbeleid en 
voor maatwerk om de 'on
derkant' van de arbeids
markt nog een zetje te 
geven. De armoede - sta
tistisch vergroot doordat 
de tweeverdieners eerder 

In zijn zoektocht naar nieuwe ideoloaische veren 

voor de sociaal-democratie beooat Wolfson de valse 

teaenstellinB tussen overheid en markt te 

ontmaskeren. Het aaat veeleer om de 

menaverhoudina van de onderliaaende 

mechanismen: reaulerinB en transactie. De auteur 

breekt een lans voor een politiek-maatschappelijk 

besturinasmodel, waarin de evidente voordelen 

van transactie worden aekoppeld aan de 

rechtvaardiaheidsnoties van kanssolidariteit. 

zijn voor mensen met een zwakke positie op de ar
beidsmarkt. Oat is een succes met vele vaders, waar
onder in de eerste plaats de vakbeweging en verder, 
Iaten we eerlijk zijn, het hele kabinet Lubbers-! 11, 

waarin sommige ministers (Ritzen!) wei erg veel 
voor de kiezen genomen hebben om de overheidsfi
nancien op orde te krijgen. Nederland heeft zich in 
de jaren negentig teruggevochten uit een diep dal; 
de praktische conclusie is dat we weer Sterk zijn, een 
van de sterkste economieen van Europa. Maar hoe 
zit het met sociaal? Ook daar is de rode draad duide
lijk zichtbaar: voor ons is participatie in de algemene 
betekenis van maatschappelijke betrokkenheid eerst 
en vooral een sociaal belang, een bindend element in 
de samenleving. We willen niemand aan de kant. 
Daarnaast verschaft participatie in betaalde arbeid 
natuurlijk het economisch draagvlak om, vanuit een 
sterke positie, zorgvuldig om te kunnen gaan met 
wie op solidariteit is aangewezen. Voor sociaal-de
mocraten staat die solidariteit ook in deze nieuw
flinkse periode onverminderd centraal, dat is een 
ideologische constante. Daarom was onze inzet bij 
de toetreding tot het eerste kabinet-Kok dat de 
hoogte van de sociale uitkeringen gewaarborgd 
moest zijn; dat is gelukt, en in het tweede paarse ka
binet uitgebouwd tot een koppeling-plus. 

aan het peloton bleken te 
ontsnappen dan de alleenstaanden - loopt weer 
terug. I Sterk en sociaal is meer dan een slogan: het is 
een succesvol politiek programma. 

Maar emotioneel knaagt de twijfel. Dansen we met 
de duivel? Hebben we onze ziel verkocht aan de 
flexibilisering, de markt, de individualisering? Is die 
onverminderde solidariteit wei voldoende herken
baar? Mijn zoektocht naar een antwoord op die vra
gen begint met het ontmaskeren van een valse te
genstelling: markt of overheid. Het gaat niet om het 
middel, om 'markt' of 'overheid' als instrument 
waarmee we het maatschappelijk Ieven coordine
ren, maar om het doel: een betere spreiding van in
komen, kennis en macht in een ongedeelde, soli
claire samenleving. Natuurlijk moet je daarbij op de 
instrumenten !etten, want doe! en heiligen nog geen 
middelen. Maar realiseer je dan dat het niet gaat om 
de markt of de overheid als zodanig, niet om de 
coordinatieprocessen als zodanig, maar om wit voor 
markt en wit voor overheid. 2 

In instrumentele zin gaat het uiteindelijk om een 
werkbaar evenwicht van 'checks and balances' bin

nen en tussen markt en overheid; onder strakke voor
waarden is ook de markt veelal dienstbaar te maken 
aan de doelstelling die we ons stellen. Daarom is het 
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beter om onze energie te richten op die dienstbaar
heid, dan op verkettering vooraf. Dat inzicht pro
beer ik in dit artikel uiteen te zetten, om tot de slot
sam te komen dat de sociaal-democratie geen ge
noegen moet nemen met gelijke startkansen als 
maatschappelijk doel, maar moet inzetten op kansso

lidariteit, een vernieuwde ideologie die mensen in 
staat stelt om ongelijke kansen op resultaat recht te 
trekken, als eigentijdse norm waaraan de sociaal
democratie het beleid onderwerpt. 

Het ideoloaisch spectrum 

Wat is er rnis met de markt? Een heleboel, in termen 
van vertrouwde ideologische aandachtspunten als 
inkomen, kennis en macht. Dat laat zich demonstre
ren aan de inkomensverdeling, en dan blijkt meteen 
al dat we de drie zijden van Den Uyls magische drie
hoek wei kunnen onderscheiden, maar niet kunnen 
scheiden. 

De inkomensverdeling zoals de markt die gene
reert bevredigt niet, en dat heeft alles te maken met 
kennis en macht. Sommige mensen vallen helemaal 
buiten de boot, en anderen krijgen geen loon naar 
werken, en dat komt maar al te vaak omdat hun ken
nis en vaardigheden tekort schieten, of omdat hun 
machtspositie tekort schiet om daar erkenning voor 
te krijgen ( denk aan zorgtaken) . De neiging om daar 
iets aan te doen loopt uiteen, in het ideologisch spec
trum. Zeker, er is convergentie merkbaar in een 
breed draagvlak voor het waarborgen van een sociaal 
minimum, maar daarvoorbij lopen maatschappijvi
sies uiteen . Het traditionele liberalisme is genegen 
te pleiten voor globale maatregelen en gelijke start
kansen, terwijl de sociaal-democratie een structuur 
van ongelegitimeerde machtsvorming in de onge
lijkheid ziet, die om een gerichte aanpak vraagt, om 
kansen op resultaat recht te trekken. 

De christen-democraten bewegen zich daar tus
senin. Haar hartgaatuitnaarde 'minder bedeelden', 
maar haar probleem is dat barmhartigheid en eman
cipatie moeilijk in elkaars verlengde zijn te krijgen. 
In haar solidariteit ligt de balans tussen gezin en indi
vidu dichter bij het gezin dan in de sociaal-democra
tie. Die verschillen zijn altijd duidelijk herkenbaar 
geweest in het overdrachtenbeleid. Zo was en is het 

CDA de onbetwiste kampioen van de kinderbijslag 
en van de (restanten van) het kostwinnersbeginsel in 
de belastingheffing (de overdraagbaarheid van de be
lastingvrije voet voor niet werkende echtgenoten), 
en wil de PvdA steevast hogere uitkeringen en meer 
fiscale correctie van de inkomensverdeling dan de 
vvo. Dat was zo, dat is nog steeds zo, en daarin zal 
het politieke driestromenland onverrninderd her
kenbaar blijven. 

Als ik me verder in hoofdzaak beperk tot paars, want 
daar gaat het nu (nag) om, dan zie ik het liberalisme 
opereren in het spanningsveld tussen twee grate po
litieke fllosofen: Hayek en Rawls.3 Hayek represen
teert het onversneden individualisme, met vrijwa
ring van arbitraire dwang als missie. Als Oostenrij
ker die het naderend nazisme ontvluchtte geeft hij 
blijk van een allergie voor machtsrnisbruik en een 
huiver voor overheidsinmenging in het economisch 
Ieven. Zijn wantrouwen jegens de politiek leidt tot 
een bewogen pleidooi voor de anonieme en meer 
gespreide macht van de markt. Dat pleidooi gaat 
zover dat hij de inkomensverdeling die de markt ge
nereert in beginsel wil aanvaarden, niet omdat die 
rechtvaardig zou zijn, maar om de willekeur te re
duceren.4 Conservatieve liberalen zoeken steun bij 
Hayek voor de legitimatie van het contributieve beain

sel: de gedachte dat wie arbeid ( ofkapitaal) aanbiedt 
recht zou hebben op wat dat opbrengt; maar dat zegt 
Hayek dus helemaal niet; hij accepteert de uitkomst 
van het marktproces bij gebrek aan beter, uit angst 
voor willekeur als de politiek zich met dat resultaat 
gaat bemoeien, en zonder een uitspraak te doen over 
het rechtvaardigheidsgehalte van zo'n verdeling. 

Rawls, de belangrijkste inspiratiebron van de 
progressieve vleugel in het liberalisme, maakt dui
delijk dat willekeur op die manier niet is uit te ban
nen. Want de inkomensverdeling die de markt 
genereert is bei.'nvloed door geprivilegieerde omge
vingsfactoren (antecedent privileae), zoals overgeerfde 
eigenschappen en het milieu waarin iemand is opge
groeid. Het maakt nogal wat uit in welke hoek van de 
wereld je geboren bent, en in welke buurt van die 
hoek. Een rechtvaardig verdeelsysteem kan dan ook 
aileen tot stand komen wanneer we ons los weten te 

I. Zie Paul de Beer, 'De paradox van 
banengroei en armoede', Economisch 
Statistische Berichten, 84, (I 999 ), biz. 
9}0-9.P en SCP, Armoedemonitor 1999. 
2. Ad Melkert, 'De weg van sterk naar 
sociaal. Over de sociaal-democratie in 

Europa', s&p, H (I998), blz. 4I9-42}. 
3. Oat zien ze zelf ook zo, in het nog 
altijd zeer lezenswaardige rapport Een 
liberale visie op de verde/ina van inkomen en 
vermoaen van de Teldersstichting (I 979). 
4· F. A. Hayek, The Constitution cif Liberty. 

· Chicago (Aldine), I96o, biz. 87 : ' our 
objection is against all attempts to 
impress upon society a deliberately 
chosen pattern of distribution, whether 
it be an order of equality or of 
inequality ' . 
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maken van onze eigen plaats in de maatschappij, en 
afspraken over de organisatie van eerlijk delen for
muleren in een gedachtenexperiment waarin we die 
plaats niet kennen. De rechtvaardige maatschappij is 
ingericht vanachter 'een sluier van onwetendheid', 
zoals Rawls het wat roman tisch uitdrukt. > Hij denkt 
dat mensen, kijkend door die sluier, uit risicomij
ding een voorkeur zullen uitspreken voor een bestel 
dat is gebaseerd op wat hij het differentie-beainsel 
noemt, waarin ( 1) de traditionele mensenrechten 
voor iedereen gewaarborgd zijn, en ( 2) sociale en 
economische ongelijkheden aileen aanvaardbaar zijn 
voorzover zij in het belang zijn van de minst geprivi
legieerden en voortvloeien uit posities waarin ieder
een benoembaar is. 

verklaring van armoede6
, die niet aan enigerlei vorm 

van eigen verantwoordelijkheid zijn toe te schrijven, 
heeft de vvo zich nog niet geheel weten te ontwor
stelen aan een 'van-krantenjongen-tot-miljonair
herolek' die ons moet doen geloven dat iedere 
(Marokkaanse) krantenjongen dezelfde kansen heeft 
om miljonair te worden als zijn leeftijdgenoten op de 
Montessorischool in Wassenaar. 

Die cultuur heeft een deels respectabele, deels 
machtspolitieke achtergrond. Het respectabele is 
gelegen in het montere mensbeeld, in het vooruit
gangsgeloof dat de individu over grote potenties be
schikt, die je niet moet afzwakken door hem (of 
haar) teveel in bescherming te nemen. Het machts

Dit lijkt een wat ge
zocht gedachtenspel, maar 
het wordt al beter hanteer
baar als we ons afvragen 
wat voor sociaal bestel we 
onze eventuele kleinkinde
ren zouden toewensen, nog 
voor we de partners van 
onze kinderen kennen (van 
risico 's gesproken!). 

De v VD heift zich noa niet aeheel 

weten te ontworstelen aan een 'van

krantenjonaen-tot-miljonair-heroiek' 

die ons moet doen aeloven dat 

iedere (Marokkaanse) krantenjonaen 

deze!fde kansen heift om miljonair 

te worden als zijn leiftijdaenoten op 

de Montessorischool in Wassenaar. 

politieke element rationali
seert de privileges van 'ge
slaagde mensen', die zich 
vleien met de gedachte dat 
ze hun succes aan zichzelf 
te danken hebben, onder 
voorbijgaan aan de rol van 
hun antecedenten daarin. 
Binnen de Nederlandse 
verhoudingen zie ik het 
echte verschil tussen de li
berale en de sociaal-demo-

Het liberale van Hayek en 
Rawls is gelegen in hun nadruk op het beginsel van 
universalisme of aenerality in law, hun voorkeur voor 
globale maatregelen en hun afkeer van een benade
ring die de individuele nutsbeleving van mensen van 
geval tot geval probeert te meten, onder ling te ver
gelijken en te verevenen. Dat zien zij als een bemoei
zuchtige en paternalistische bedreiging van de pri
vate levenssfeer, en een aantasting van de eigen ver
antwoordelijkheid. Liberalen en sociaal-democraten 
vinden elkaar in het respect voor de individu, maar 
daarna scheiden hun wegen. De PvdA van vandaag 
staat meer open voor empirische inzichten in de 
structurele kenmerken van maatschappelijke ach
terstanden dan de Nederlandse liberalen. In weerwil 
van het onderzoek dat ook ontplooiingsliberalen als 
Sen hebben gedaan naar cumulatieve elementen in de 

cratische ideologie in bei
der houding tegenover geprivilegieerde posities 
('antecedent privilege') in de samenleving. Of moet 
ik zeggen in beider lippendienst? Want ook met de 
eigen broeders en zusters zal ik verderop nog een 
appeltje schillen. 

Tinberaen en Vandenbroucke 
De belangrijkste sociaal-democratische auteur die 
zich uitgebreid heeft bezig gehouden met de verde
ling van inkomen en macht is de Nederlander Jan 
Tin bergen. Zijn politiek-filosofische uitgangspunt is 
dat mensen niet gelijk zijn, maar wei gelijkwaardig. 
Daarom zijn inkomensverschillen slechts aanvaard
baar voorzover zij compenseren voor verschillen in 
eiaen inspanningen en offers waarmee de inkomens
verwerving gepaard gaat.7 Exit 'antecedent privi-

s. Zie voor het beroemde beeld van die 
sluier en voor het hierboven weer
gegeven differentie-beginsel (d!fference 
principle) dat hij daaruit afleidt J. Rawls, 
A Theory '![Justice, Oxford (University 
Press), I972, resp. biz. IJ6·I42 en Ioo
I o I , en voor zijn achterliggend inzicht 
om trent geprivilegieerde startposities 
verder ook zijn 'The Basic Structure as 

Subject', American Philosophical Qyarter!J, 
I4 (I977) biz. IS9-I6s . 

vermogen 'om er iets van te maken', 
een inzicht dat ook empirisch uitvoerig 
is getoetst . 6. A.K. Sen, Poverty and Famines. An Essay 

on Entitlement and Deprivation, Oxford 
(Clarendon), I 98 I; in zijn Commodities 
and Capabilities, Amsterdam (North
Holland), I98S, werkt Sen de gedachte 
uit dat ook op het oog vergelijkbare 
rnensen sterk verschillen in hun 

7. J. Tinbergen, 'Naar de meetbaarheid 
van een rechtvaardige verdeling', 
De Economist, I2I (I973), biz. IOS-I2I 
en, samen met Jan Pen, Naar een 
rechtvaardiaer inkomensverdelina. 
Amsterdam (Elsevier) 1977. 
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lege'. Tinbergens beginsel van compenserende verschil
len veronderstelt een niet-anonieme actor - een 
uitvoerende ambtenaar - die in maatwerk vorm 
geeft aan de compensatie voor verschillen in zelfred
zaamheid. Oat maatwerk laat zich nog wel rijmen 
met het rechtsbeginsel dat we het ongelijke in gelijke 
mate ongelijk moeten behandelen, maar van die niet
anonieme actor zou Hayek kippenvel krijgen. Want 
die wordt geacht een oordeel te kunnen vellen over 
passende compensaties in individuele gevallen. Oat is 
een kwetsbaar punt in de sociaal-democratische ide

Samenvattend zien we hierboven een geleidelijke 
omkering van de bewijslast in de afweging tussen het 
vrijheids- en het gelijkheidsideaal. Bij Hayek staat de 
vrijheid voorop, bij Rawls ook nog wel, maar hij aar
zelt, want hij onderkent de sociale omgeving in de 
uitgangssituatie als een arbitraire machtsfactor, waar 
hij wei iets aan wil doen, mits het maar niet te speci
fiek wordt. Tinbergen en Vandenbroucke zijn min
der halfslachtig; zij voltooien de omkering, met de 
eis dat ongelijkheid een nadere rechtvaardiging be
hoeft. Er zijn tussen de Nederlandse liberalen en 

ologie, dat moeten we deli
beralen nageven: het riekt 
naar paternalisme, en er is 
de dreiging van machtsmis
bruik. Maar dat is een uit
voeringsprobleem, en dat is 
oplosbaar, zoals nog blijken 
zal. 

Sommige romantici associiiren de 

overheid met rechtvaardigheid en 

regulering, en de markt met 

ongebreideld winstbejag in transacties 

vanuit ongelijke machtsposities. 

sociaal-democraten nog 
steeds grote verschillen in 
doelstellingen en politieke 
prioriteiten; er zit nog 
steeds vee! wit tussen rood 
en blauw, er blijven funda
mentele verschillen in de 
wijze waarop we naar de 
wereld kijken. Maar intus
sen verandert die wereld 
zelf ook, en dat dwingt ons 

Meer fundamenteel is 
de vraag of de verzorgings
staat, in weerwil van die no
bele strijd tegen kwalijke 

Dat lucht misschien op, maar het is 

wel onzin . 

structuren, de verantwoordelijkheid van de individu 
voor zijn eigen ontplooiing toch niet ondermijnt, ten 
koste van zijn zelfredzaarnheid. Die vraag is in onze 
kring te lang genegeerd, maar juist hier voltrekt zich 
een belangrijke ideologische vernieuwing, in de so
ciaal-democratie. Tekenend hiervoor is de benade
ring van de Belgische sociaal-democraat Frank Van
denbroucke, die afgelopen december de Den Uyl-le
zing verzorgde8

. In de geest van Tinbergen bepleithij 
een 'ethiek van de maatschappelijke verantwoorde
lijkheid', waarin mensen niet achtergesteld worden 
op grond van persoonskenmerken en omstandighe
den waarop zij zelf geen greep hebben . Ook hij trekt 
dus ten strijde tegen ge(de)privilegieerde posities, 
maar hij voegt daar aan toe dat mensen wei gehouden 
zijn naar vermogen hun eigen bonen te doppen. Soli
dariteit is bij hem een tweerichtingsverkeer van 'aan
gemoedigde zelfredzaarnheid', van evenwicht tussen 
gelijkheid, verantwoordelijkheid en motivatie. Hij 
houdt mensen verantwoordelijk voor de keuzes die 
zij maken, niet voor de produktieve talenten die ze 
daarbij te bieden hebben, en daarmee is de breuk met 
het contributieve beginsel definitief gemarkeerd. 

en anderen om het beleids-
instrumentarium opnieuw te bezien, en nieuwe 
wegen te zoeken om onze doelen te bereiken. 

Overheid en markt nader bekeken 

Sommige romantici associeren de overheid met 
rechtvaardigheid en regulering, en de markt met 
ongebreideld winstbejag in transacties vanuit onge
lijke machtsposities. Meer visueel aangelegde types 
denken daarbij aan een decoratief geblinddoekte 
Vrouwe Justitia en een dikke kapitalist met bolhoed 
en sigaar. Oat Iucht misschien op, maar het is wei 
onzin. 'De' overheid en 'de' markt bestaan niet. We 
hebben vormgeving van heiden tot op grote hoogte 
zelf in de hand, inclusief de mengverhouding waarin 
we daarbij gebruik maken van de twee belangrijkste 
onderliggende mechanismen: regulering en trans
actie. Laten we daarom de kenmerken van die twee 
mechanismen eerst even nader bekijken. 

Regulering krijgt gestalte in wet- en regelgeving 
en een gegeven aanbod van publieke voorzieningen. 
De relatie met het rechtsobject is eenzijdig en hiiirar

chisch, omdat de overheid, als regulerende actor, 
haar wil oplegt en haar aanbod doet zonder dat daar 

8. F. Vandenbroucke, De actieve 
welvaartsstaat: Een Europees perspectiif, 
Amsterdam (Weekbladpers) •999 · Zie 
ook zijn 'De nieuwe weg van de 
Europese sociaal-democratie: 

convergentie, meningsverschillen en 
gemeenschappelijke vragen', in F. 
Becker e. a., red . , Hedendaaas 
Kapitalisme. Twintiaste jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam 

(wus) 1999, biz. 77 - 1o6, en zijn Social 
Justice and Individual Ethics in an Open 
Society. Equality, Responsibility, and 

·Incentives, Hamburg (Springer Verlag) 
2000. 



s &_o 2 2ooo 

een rechtstreeks aanwijsbare prestatie tegenover 
staat. Een rechtsstaat wil de machtspositie die daar 
uit voortvloeit democratisch legitimeren en, met 
behulp van een geloofwaardige cateaoriserinB van ge
rechtigden in doelgroepen, bind en aan normen van 
rechtvaardigheid en rechtszekerheid . Op die cate
gorisering loopt het vast. In een pluriforme samen
leving worden verschillen binnen hoe dan ook be
noemde doelgroepen allengs grater dan verschillen 
tussen die groepen, en daarmee verliest het over
heidsoptreden a! gauw het zicht op wat individuele 
burgers will en . Erger is, dat regelgeving een paraplu 
verschaft voor oneigenlijk gebruik, omdat rechten af
dwingbaar zijn, maar de evenwichtsscheppende te
genprestatie zich moeilijk bij wet laat vastleggen, 
juist omdat mensen onderling zo verschillen. 
Kortom, regulering schiet tekort als informatie- en 
sanctiemechanisme, in een maatschappij met zoveel 
hoofden, zoveel zinnen. Dat leidt tot hoge iriforma

tiekosten, om uitte vinden watmensen willen, wieer 
tot de doelgroep van een bepaalde publieke voorzie
ning (zouden moeten) behoren, en of die doelgroep 
ook werkelijk wordt bereikt. 

Transactie, een tweezijdige uitruil van aanwijsbare 
prestaties en tegenprestaties, lost dat informatie
probleem een eindweegs op. De over en weer ge
vraagde offers Iaten de werkelijke voorkeuren van 
partijen zien, in het Iicht van de daarvoor te brengen 
offers; die informatie blijkt uit hun keuzegedrag. 
Daarom zijn transacties, in beginsel, een goedkoop 
en betrouwbaar informatie- en sanctiemechanisme. 
Het is hestand tegen het kattenkwaad van oneigen
lijk gebruik, omdat er van geval tot geval boter bij de 
vis gevraagd wordt. Maar de maatschappelijk accep
tatie van transactie is wei afhankelijk van nadere 
vormvereisten. Het moet mogelijk zijn ( 1) tegen 
redelijke transactiekosten een overdraagbaar eigen
doms- of gebruiksrecht te formuleren, (2) de toe

gang tot essentiele voorzieningen ook voor mensen 
met een smalle beurs te waarborgen, en (3) er moet 
voldoende concurrentie zijn om 'gedwongen winkel
nering' te voorkomen en aanbieders scherp te hou
den. 

Karakter en vormvereisten van regulering en 
transactie verschillen dus nogal, maar vast staat dat 
afspraken onder regulering minder dekkend of 
'compleet' te maken zijn dan onder transactie. Dat 

inzicht is verder uitgewerkt in de opdrachtgever
opdrachtnemer theorie, die inhoudt dat 'opdracht
gevers ' op de verschillende niveaus van beleid en 
uitvoering - de bewindspersoon, het bestuur van de 
uitvoerende organisatie en de individuele uitvoer
der - ieder voor zich over minder informatie be
schikken omtrent specifieke oplossingsmogelijk
heden dan degene(n) die zij geacht worden aan te 
sturen.9 Ministers komen misschien wei eens op 
werkbezoek, maar als zij a! kaas hebben gegeten van 
management hebben ze toch weinig idee van wat er 
nu werkelijk gebeurt in de mobiele brigade, de 
school of de sociale dienst die voor de gelegenheid is 
opgepoetst. Schoolbesturen, als intermediaire op
drachtgevers aan onderwijsgevend personeel, staan 
al wat dichter bij het proces waar het om gaat, maar 
hebben daarmee nog geen greep op een klas vol tie
ners. De agent - de 'opdrachtnemer' - weet wei wat 
er speelt, en heeft daarmee een informatie-voor
sprong op zijn opdrachtgever, voor wie de feitelijke 
motieven en beslissingen van zijn opdrachtnemer 
vaak 'verborgen' blijven. Geconfronteerd met deze 
informatie-asymmetrie, en uit angst om door de be
roepsrechter op de vingers getikt te worden voor 
het ten onrechte niet toekennen van voorzieningen, 
blijken opdrachtgevers vaak een ruimere verstrek
king dan bedoeld te gedogen. 

Dat probleem laat zich langs twee wegen benade
ren . Door het minder aantrekkelijk maken van een 
voorziening, op het gevaar af dat daarmee mensen 
ten onrechte buiten de boot vallen en de 'goeden' 
met de 'kwaden' lijden. Of door de 'kwaden' tot de 
orde te roepen met een aanscherping van het trans
actie-element van 'voor wat, hoort wat'. Willen we 
het rechtstatelijk adagium dat ongelijke gevallen in 
gelijke mate ongelijk behandeld moeten worden 
staande houden, dan zullen mensen zichze!fbekend 
moeten maken, door- voorzover hun gezondheid, 
hun vaardigheden of hun leeftijd dat toelaten - een 
inspanningsverplichting te leveren waarmee zij zich 
'bekennen' tot het doe! van de regeling. Dat is ook 
een eis van houdbaarheid, want voorzieningen be
zwijken als er geen passende tegenprestatie tegen
overstaat. De voorbeelden zijn legio: van beperkin
gen in de studiefinanciering en ombuigingen in de 
sociale zekerheid tot congestie op de wegen en over
belasting bij de arbeidsvoorziening. In al die gevallen 

9· Meer hierover in C. A. Hazeu, 
lnstitutionele economie, Bussum 
(Coutinho) 2ooo. 
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blijkt enigerlei vorm van evenwichtscheppende te
genprestatie een noodzakelijke voorwaarde voor de 
houdbaarheid, en daarmee voor het vertrouwen in 
het presterend vermogen van de overheid. 

De informatie-asymmetrie die regulering be
dreigt heeft ook instrumentele gevolgen. Allerwe
gen verschuift de balans van regelstellende over
heidsinterventie naar marktvoorzieningen, dan wei 
marktanaloge bestuursprocessen. Dat heeft weinig 
of niets met ideologie te maken en veel, zoniet alles, 
met autonome veranderingen in de maatschappij 
om ons heen: met een toenemende pluriformiteit 
van leefstijlen en de noodzaak in te spelen op een 
versnellende economische dynamiek, die de infor
matiekosten van regulering doen stijaen, en met een 
dalinB van de transactiekosten van marktanaloge op
lossingen als gevolg van innovaties als streepjes
codes, het internet en wat dies meer zij. We moeten 
oorzaak en gevolg hier niet verwarren: die verschui
ving maakt geen calculerende burgers van ons; nee, 
de aeleaenheid maakt de dief: de paraplu van rechten 
zonder afdwingbare tegenprestaties die regulering 
voor ons ophoudt maakt de calculerende burger tot 
de tovenaarsleerling van de maakbaarheid. 

Natuurlijk wordt de verschuiving naar markt
analoge processen ook gei:deologiseerd. Het gemak
zuchtige dee! van de liberal en predikt marktwerking 
als doe! op zichzelf, en het gemakzuchtige dee! 
van de sociaal-democratie is daar dan op voorhand 
tegen. Maar wie doe! en middel niet wil verwarren 
onderscheidt de randvoorwaarden waaronder die pro
cessen zich afspelen, die inderdaad alles met doel
stellingen te maken hebben, van die processen zelf. 
Drie van die randvoorwaarden zijn hiervoor a! ge
noemd: om marktanaloge processen mogelijk te 
maken moeten ( 1) individuele aanspraken op voor
zieningen tegen redelijke transactiekosten vastsstel
baar zijn (hier komt de moderne informatie- en 
communicatietechnologie te hulp); moet (2) de 
tegenprestatie, in geld of in term en van een te leve
ren inspanningsverplichting, afgestemd zijn op wat 
iemand in redelijkheid kan opbrengen; en moet er 
(3) voldoende concurrentie tussen aanbieders ver
zekerd zijn, om de vragers te beschermen tegen 
machtsmisbruik. lk voeg hier nog een vierde voor
waarde toe: (4) de macht moet wei door het hele -9'S-

teem been gebroken worden, niet alleen op het niveau 
van de individuele relatie van de burger met de over
heid, maar ook op de hogere niveaus van beleid en 
uitvoering. 

Over de eerste eis worden we het wei eens, maar 
de tweede raakt het hart van de ideologische tegen
stelling tussen liberalen en sociaal-democraten: wil 
je geprivilegieerde posities bevestigen ofbestrijden? 
Bestrijden!, roepen heiden. Maar wat zie je dan als 
privilege? Mijn tenen staan krom van plaatsvervan
gende schaamte als ik een vvo-kamerlid bij NOVA 

zie beweren dat we de bijtelling van het huur
waardeforfait voor de inkomstenbelasting aan een 
maximum moeten binden, maar dat de hypotheek
renteaftrek die daar tegenover staat eindeloos moet 
doorlopen. Anderzijds ben ik ook niet trots op het 
gemak waarmee vee! partijgenoten in de jaren 
zeventig het recht op een arbeidsloos basisinkomen 
hebben opgeeist, alsof daar geen maatschappelijke 
verplichtingen tegenover staan voor diegenen - die 
geprivilegieerden - die recht van lijf en !eden zijn. 
Voorbeelden genoeg van inconsequent gedrag, aan 
beide zijden van het politieke spectrum. Wie door 
dit gekissebis heenkijkt, ziet een onderliggend pa
troon: laat je, in naam der vrijheid, de goeden met 
de kwaden lijden in een minimalistische verzor
gingsstaat, of ben je bereid tot een verdergaande in
terventie in de inkomens- en machtsverhoudingen? 
Ben je - en daar komt de Achilleshiel van de sociaal
democratie weer aan het Iicht - in dat laatste geval 
dan ook bereid de gemakzuchtigen en de kwaadwil
ligen tot de orde te roepen, met een aanscherping 
van het transactie-element? Die problematiek loopt 
over in de derde en vierde randvoorwaarde, waar 
beide zijden van het politieke spectrum de hand mee 
lichten: het is inmiddels 'politiek correct' om lip
pendienst te bewijzen aan transactie, concurrentie 
en dynamiek, behalve als gevestigde belangen in het 
geding komen. En nog vee! minder als de positie van 
de hazen en de bestuurders daarbij wordt betrok
ken, want die zijn nu eenmaal meer stoelgericht dan 
doelgericht, naar het gevleugeld woord van Arie 
Groenevelt. Hoogervorst en De Vries kunnen daar 
inmiddels over meepraten, na hun confrontatie met 
werknemers en werkgevers over de uitvoering van 
de sociale zekerheid. I 0 

I o. Meer over de achtergronden 
hiervan in D.J. Wolfson, 'Markt en 
macht in de sociale zekerheid ' , Beleid &.. 
Maatschappij , 26 (I999), blz. I9)- 2o8. 



s &...o 2 2ooo 

Kanssolidariteit in een aelaaad model 
De conclusie die zich opdringt is dat regulering en 
monopolistische sturing zichzelf goeddeels hebben 
overleefd in de uitvoering van het overheidsbeleid, a! 
zullen de gevestigde belangen dat inzicht zo lang mo
gelijk blijven vertroebelen. Maar hoe waarborgen we 
dan de rechtszekerheid en de rechtsgronden van ons 
bestel, als alles een kwestie van onderhandelen en 
transactie dreigt te worden? In een aelaaad model van 
denken en doen. Daarin worden op de hager gelegen 
niveaus van de beleidsformulering de rechten van bur
gers en de spelregels voor de uitvoering - de mate 
van concurrentie, de beroepsprocedure - ondubbel
zinnig vastgelegd in de wet. Maar de uitvoering zelf 
steunt zoveel mogelijk op transacties ter bepaling van 
de individuele tegenprestatie. Zo verschaft de wet de 
'bodem van het recht', en krijgt dat recht materiele 
inhoud door transacties in het uitvoeringstraject naar 
billijkheid te operationaliseren. 

Die tegenprestaties zijn nodig om te voorkomen 
dat mensen hun plichten niet nakomen, overvra
gend onder de paraplu van de sociale wetgeving of, 
aan de aanbodzijde, soussaminimaliserend onder de 
paraplu van het ambtenarenrecht. Vandaar de nood
zaak om in maatwerk afspraken te maken omtrent 
toetsbare inspanningen van alle betrokken partijen, 
want a! te goed is buurmans gek. Die transacties stel
len partijen in de gelegenheid elkaars mogelijkhe
den af te tasten en af te spreken wat er zal gebeuren 
als een van heiden niet presteert, bijvoorbeeld als 
de door de arbeidsvoorziening beloofde cursus niet 
voorhanden is, of als de client het laat afweten. Der
gelijke arrangementen kennen we al op tal van ter
reinen in het openbaar bestuur, bijvoorbeeld in het 
hoger onderwijs, waar de instellingen zich, als con
traprestatie tegenover de prestatiebeurs, verplich
ten voor 'studeerbaarheid' te zorgen. Zij beginnen 
nu ook van de grond te komen in de sfeer van de so
ciale zekerheid. 

Aan die sociale zekerheid laat het gelaagde be
stuursmodel zich goed demonstreren: rechten krach
tens de wet, plichten volaens cifspraak. Het steunt op het 
inzicht dat, als rechten vastliggen, de tegenprestatie 
in rechtstreekse ruil moet worden gei:ndividuali
seerd, om niet in een onbeheersbare openeindesitu
atie terecht te komen. Voor inkomensoverdrachten 

luidt dan de evenwichtsvoorwaarde dat tegenover 
een naar verdelende rechtvaardigheid gecategori
seerde 'hoeveelheid' rechten een gedifferentieerde 
'prijs' moet staan, in de vorm van een in maatwerk 
gei:ndividualiseerde inspanningsverplichting om het 
beroep op voorzieningen te beperken. Dat is dan 
uiteraard een schaduwprijs in natura, want geld vra
gen aan mensen die je helpt omdat ze geen geld heb
ben heeft geen zin, afgezien van beperkte mogelijk
heden voor het invoeren van eigen risico. 1 1 

In instrumentele zin lijkt er weinig op deze benade
ring aan te merken, maar hoe zit het met de rechts
arond van het hier bepleite gelaagde model? Een 
rechtsstaat wil zijn burgers vrijwaren tegen wille
keur, zowel in hun onderlinge relaties als in hun ver
houding tot de overheid. Om dat te bezien, moeten 
we stilstaan bij de traditionele rechtsgronden voor 
regelgeving en transactie: verdelende rechtvaardig
heid en ruilrechtvaardigheid, om vervolgens te 
komen tot kanssolidariteit als hier verder te ontwik
kelen derde rechtsgrond voor een gelaagd bestuurs
model. 

Van oudsher stoelt regulering op verdelende recbt
vaardiaheid. De overheid kent voorzieningen toe aan 
specifieke doelgroepen op basis van door haar inge
schatte behoeften, en slaat de kosten hoofdelijk om 
naar draagkracht. Die draaakrachtnotie steunt op de 
intultieve gedachte dat 'de sterkste schouders ook 
de zwaarste lasten kunnen dragen'. De concrete in
vulling daarvan wordt overgelaten aan politieke 
normstelling of, minder parlementair uitgedrukt, 
aan touwtrekkerij over belastingplannen en priori
teiten in de overheidsuitgaven. Dat lijkt op zichzelf 
nog wei ordentelijk: lasten en Justen worden bij wet 
toebedeeld, door een goed gei:nformeerde wetgever 
die namens ons allen categorieen 'schatplichtigen' 
en 'gerechtigden' vaststelt; bij eventuele wanpresta
tie van de overheid is beroep mogelijk bij de onaf
hankelijke rechter. Problematischer is, dat deze 
rechtsgrond het probleem van de informatie-asym
metrie veronachtzaamt en daarmee de operationali
satie van de plicbten van werkgever, uitvoerder en 
client in de Iucht laat hangen. 

Moral hazard - het aloude 'in de brand, uit de 
brand' - maakt bet moeilijk om zicht te krijgen op 

1 1 • Zie voor een theoretische 
onderbouwing D.J. Wolfson, Leren wij 

het ooit? (afscheidscollege Erasmus 
Universiteit), Deventer (Kluwer) 1998. 
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de inzet van de betrokken actoren om uitkerings
schade te beperken, want ze hebben allemaal de 
ruimte om 'verborgen beslissingen' te nemen, als 
het om plichten gaat. Dat bemoeilijkt het oordeel 
over de rechtmatigheid van individuele aanspraken. 
Is een bepaalde client inderdaad onvrijwillia werk
loos? Worden anderen soms door een sanerende 
werkgever met kunst en vliegwerk de WAO inge
werkt? Is er een aanvaardbaar (verhuis)alternatief 
voor individuele huursubsidie? Wordt door aile be
trokkenen actief aan alternatieven voor inkomens
overdrachten nagedacht, of is de uitvoeringsorgani
satie, gesandwiched tussen overheid en client, in de 
ban van soussaminimaliserend gedrag? Omdat er 
grote belangen op het spel staan, wordt verdelende 
rechtvaardigheid van alle zijden bedreigd door 
machtsuitoefening, wanprestatie en onbedoeld ge
bruik, en dreigt de rechtmatigheid zoek te raken. 

Transactie kent een andere rechtsgrond: ruil
rechtvaardiaheid - een tweezijdig billijk bevonden 
evenwicht tussen prestatie en tegenprestatie. Hier 
geen eenzijdig rechtsoordeel van de wetgever, maar 
rechtsvinding aan de hand van de klaarblijkelijke be
slissingen ('revealed preference') van in vrijheid 
contracterende partijen, die elkaar aan de maat hou
den. Concurrentie leidt tot afstraffmg van soussami
nimalisatie of bureaucratische machtsuitoefening 
van ambtenaren aan de aanbodzijde, en van pogin
gen tot uitvretersgedrag van clienten aan de vraag
zijde. Het doet een consistent stelsel van weder
zijdse rekenschap ontstaan, waarin dwang wordt 
gerelativeerd, doordat beide partijen hun heil elders 
kunnen zoeken (de 'option of opting out' hebben). 
Anderzijds zijn zij, voorzover zij transacties aangaan, 
wei gehouden de overeengekomen inspanning te 
leveren, op straffe van een sanctie. 

Het feit dat partijen zelf, over en weer, inspannings
verplichtingen overeenkomen en daarbij omschrij 
ven wanneer daar niet aan is voldaan en water dan ge
beurt, verlicht de handhavingslast van de overheid 
en vermindert de overbelasting van de rechtsorde. 
Omdat beide partijen in een concurrerend bestel al
ternatieven ter beschikking staan als de tegenpartij 
hen niet bevalt, worden intermediaire uitvoerinas

oraanisaties- op straffe van verlies van marktaandeel 

- geprikkeld om clienten tevreden te houden en de 
publieke contraprestatie aan de maat te houden: een 
universiteit, bijvoorbeeld, die geen studeerbare 
programma's weet aan te bieden zal studenten ver
liezen; anderzijds moet zij een student kunnen lozen 
die er niets van bakt. Aan de aanbodzijde zal de 
publieke budgetgever de uitvoerder in een trans
actiemodel om rekenschap vragen en, zo nodig, uit
sluiten. 

Aldus komt overheidsbemoelenis tot stand in een 
machtsevenwicht van prestaties en tegenprestaties, 
een systeem van 'checks and balances' waarmee zowel 
de rechtmatigheid als de maatschappelijke efficiency 
gediend zijn. De rechtmatiaheid is in deze gedachte
gang te waarborgen door een mededingingsbeleid 
dat machtsposities relativeert. Transacties zijn maat
schappelijk efficient voor zover zij tegen relatieflage 
transactiekosten de voorkeuren van partijen open
baren en coordineren, en de uitvoerders van het be
leid op resultaat afrekenen. Dat 'voor zover' hoort 
er wei bij, want er zijn natuurlijk ook situaties waar
in de te verwachten transactiekosten te hoog zijn om 
op een individuele gevalsbehandeling aan te sturen; 
dat verklaart bijvoorbeeld waarom werkloze uit
keringsgerechtigden vanaf de leeftijdsgrens van 
57,5 jaar zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 1 2 

Blijft aileen de vraag hoe het gesteld is met het recht

vaardiaheidsaehalte van het gelaagde model. Als in
formatie- en sanctiemechanisme scoort transactie 
onmiskenbaar beter dan regelgeving, maar hoe staat 
het met de gewaarborgde toegang tot rechten? 
Want daar ligt de kwetsbare kant van transactie in 
ruilrechtvaardigheid; ruil zonder meer is aileen 
rechtvaardig als de onderliggende verdeling van in
komen, vermogen en macht rechtvaardig is. Uiter
aard is bier al helemaal niet aan voldaan wanneer het 
verdiende inkomen wegvalt en het vermogen om 
'het een tijdje uit te zing en' beperkt of nihil is. Rete
kent dit dat er bij inkomensoverdrachten zoals 
werkloosheidsuitkeringen of studiefmanciering 
geen plaats is voor transactie? Die conclusie is voor
barig, want transactie kan tegenmacht scheppen 
tegen willekeur en wanprestatie bij uitvoerders en 
uitvretersgedrag van clienten. Dat is rechtvaardig, 
voorzover onbedoeld gebruik de houdbaarheid van 

1 2. Zie voor de betekenis van 'checks 
and balances ' voor een rechtssysteem 
ook W J. Witteveen, Evenwicht van 
machten, Zwolle (Tjeenk Willink) 1991 . 
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het stelsel in gevaar brengt, zoals bij de WAO-crisis 
van I 99 I. Het betekent wei dat transacties en regel
geving zorgvuldig aewoaen moeten worden in de 
vormgeving van het sociale beleid; ook daarin voor
ziet het gelaagde model. 

Die weging grijpt terug op het sociaal-weten
schappelijke inzicht dat mensen niet gelijk zijn, niet 
in hun kennen en kunnen, niet in hun nutsbeleving, 
niet in hun behoeften en niet in de inspanning en 
offers die zij zich getroosten om zelf een inkomen te 
verwerven. I 3 Daaruit volgt eveneens dat horizon
tale gelijkheid - een gelijke behandeling van mensen 
in vergelijkbare omstandigheden - niet te bereiken 

digheid vastgelegd in de wet - als de eerder ge
noemde 'bodem van het recht' - maar wordt de 
operationalisatie van plichten en van compenserende 
verschillen overgelaten aan transacties tussen uit
voerders en clienten, in kanssolidariteit. Daarbij 
krijgen partijen bijvoorbeeld de vrijheid om in goed 
overleg te bezien hoe iemand door een in maatwerk 
overeengekomen scholingsaanbod aan een start
kwalificatie op de arbeidsmarkt geholpen kan wor
den, net zoals patienten nu al recht hebben op een 
passende medische behandeling die uitzicht biedt op 
een zo goed mogelijke gezondheidstoestand. Hoe
ver die kanssolidariteit zich moet uitstrekken - in dit 

voorbeeld aileen tot een is met een categorisering 
van mensen, omdat die, 
ook binnen hoe dan ook ge
categoriseerde doelgroe
pen, verschillend bewerk
tuigd zijn om op kansen te 
reageren. Als de politieke 
bereidheid bestaat de daar
uit voortvloeiende onge
lijke kansen op resultaat 
meer gelijk te maken, laat 
de draagkrachtnotie uit de 
verdelende rechtvaardig-

Die weging grijpt terug op het 

sociaal-wetenschappelijke inzicht dat 

mensen niet gelijk zijn, niet in hun 

kennen en kunnen, niet in hun 

nutsbeleving, niet in hun behoiften 

en niet in de inspanning en cdfers die 

zij zich getroosten om ze!J een 

inkomen te verwerven. 

minimale startkwalificatie 
of ook wat verder - is een 
kwestie van politieke 
smaak. 

Maar hoe zit het dan 
met de rechtsbescherminB, als 
clienten moeten onder
handelen over een pas
sende oplossing, in maat

werk, met ambtenaren in 
een machtspositie? 

heid zich combineren met het tweezijdig prestatie
evenwicht uit de ruilrechtvaardigheid in kanssolida

riteit als nieuwe en meer eigentijdse rechtsgrond, 
die logisch voortvloeit uit de eerder besproken in
zichten van de ontplooiingsliberaal Sen en de soci
aal-democraten Tinbergen en Vandenbroucke: 

Kanssolidariteit neemt seen senoeaen met selijke 
startkansen, maar wil mensen in staat stellen ('bewerk

tuisen') om onselijke kansen op resultaat te compense

ren . Een deraelijke 'enablins strateBY' combineert het 

inzicht dat mensen, ook binnen homoseen veronder

stelde sociale cateaorieen, verschillen in hun cosni

tieve en sociale vaardisheden om iets van een selijke 
startkans te maken [Sen] met het adaaium van in
termenselijke selijkwaardisheid [Tinbersen] en maat
schappelijke verantwoordelijkheid [Vandenbroucke]. 

In het hier bepleite gelaagde model worden rechten 
van mensen en randvoorwaarden voor de uitvoering 
van het regeringsbeleid naar verdelende rechtvaar-

Machtsevenwicht is pas ge
waarborgd als ook van die ambtenaren rekenschap 
gevraagd wordt, bijvoorbeeld in een interprofessio
nele toetsing, zoals in de gezondheidszorg en het 
hoger onderwijs inrniddels gemeengoed is en, waar 
mogelijk, door de uitvoering van het overheidsbe
leid open te stellen voor concurrerende dienstverle
ners. En als een client, ook na herhaalde herkansing 
en velerlei inspanningen om hem aan het werk te 
krijgen, toch werkloos blijft? Dan houdt hij, als die 
werloosheid onverwijtbaar is, zijn recht op een rni
nimumuitkering, zoals vastgelegd in de naar verde
lende rechtvaardigheid wettelijk vastgelegde rand
voorwaarden voor de uitvoering. 

'De zichtbare hand' 

Het zal duidelijk zijn dat transactie, gekoppeld aan 
kanssolidariteit, iets heel anders is dan 'marktwer
king'. Marktwerking speelt zich af op basis van (ver
schillen in) individuele eigendomsrechten, binnen 
de parameters van de onzichtbare hand. Bij transactie 
in kanssolidariteit wordt die hand zichtbaar en con-

I 3. Aldus de Interim-nota lnkomensbeleid 
van het kabinet-Den Uyl, Tweede 
Kamer (zitting I9J4- I975. nr. 13 399), 
blz. 6. 
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troleerbaar gemaakt; zij verschaft toegang tot pu
blieke voorzieningen, met het oogmerk verschillen 
in vaardigheden te compenseren en de positie van 
minder gep,rivilegieerde mensen 'in de markt' te 
verbeteren. Het gelaagde model biedt mensen kan
sen, maar eist daarbij wei een zichtbare en geloof
waardige inzet van hen: het enige 'marktanaloge' as
pect is dat soussaminimalisatie van ambtenaren en 
uitvretersgedrag van clienten wordt tegengegaan. 

Besturen is eerst en vooral het benoemen en hand
haven van verantwoordelijkheden, juist ook bij 
bestuurlijke decentralisatie, uitbesteding van over
heidstaken, of privatisering: iedere vorm van dele
gatie vereist de operationalisatie van een verant
woordingsplicht. Als die verantwoordelijkheden 
naar behoren zijn gedefmieerd, in een gelaagd 
model van regelgeving en transactie, heeft de client 
dan genoeg aan mogelijkheden van bezwaar en be
roep? Ja, want de rechter krijgt het makkelijker als 
de categorisering minder fijnmazig wordt, en de uit
voering, op basis van een expliciete overeenkomst 
tussen client en gevalsbehandelaar, toetsbaar wordt 
aan redelijkheid en billijkheid. Een goed voorbeeld 
zijn de eind november 1999 gepubliceerde kabinets
plannen voor de uitvoering van de sociale zekerheid: 
publieke verantwoordelijkheden - de vaststelling 
van categorieen rechten, en de beoordeling waar ie
mand voor in aanmerking komt (de intake, de keu
ring) blijven een publieke zaak, rechtstreeks onder 
het politieke gezag. De verantwoordelijkheid voor 
preventie, re'integratie en een individualiserende 
gevalsbehandeling in maatwerk wordt gedelegeerd 
aan private partijen, die scherp gehouden worden in 
onderlinge concurrentie, en bewerktuigd met 
transactiemechanismen en in kanssolidariteit te ver
delen rniddelen. Ook hier is paars progressiefbezig. 

Voordat ons enthousiasme uit de hand loopt zij 

nogmaals herhaald dat transactie geen bestuurlijke 
allesreiniger is. Als niet aan de eerder genoemde vier 
voorwaarden is voldaan, kan het lelijk uit de hand 
!open met de deregulering, getuige de problemen 
met het stads- en streekvervoer in noord Neder
land. Ook met de sociale zekerheid zijn we nog niet 
klaar, want de afstemming van de verantwoordelijk
heden voor de aanwending van relntegratiegelden 
tussen de minister en de sociale partners zal nog vee! 
creativiteit vragen om de afwentelingsprocessen uit 
de jaren tachtig de pas af te snijden. En soms moeten 
we helemaal niet aan transactiemechanismen begin
nen . De handhaving van het geweldsmonopolie, bij 
voorbeeld, is een exclusieve verantwoordelijkheid 
van de regelgevende rechtsstaat, tot de individuele 
aanhouding toe; daar is een gelaagd model van regel
geving en transactie niet op zijn plaats. Ik moet er 
niet aan denken dat we de minister van Justitie niet 
zouden kunnen aanspreken op het opsporingsbe
leid, of op de behandeling van gedetineerden. 

Maar de algemene conclusie blijft overeind: wie 
de individuele burger 'in zijn recht' willaten, client 
hem - en haar - te beschermen tegen de vele grote 
en kleine machthebbers die ook in het openbaar be
stuur te vinden zijn. Oat kan, door het bestel trans
parant te maken en, waar mogelijk, open te gooien 
voor transactie en concurrentie om de macht uit te 
roken. Wie daarbij doe! en rniddel weet te onder
scheiden zal zien dat ideologieen blijven verschillen 
in de mate van kanssolidariteit waar ze voor staan. 
Zolang we paars in de buurt van Sen, Tinbergen en 
Vandenbroucke houden is er niets aan de hand. Lukt 
dat niet, dan moeten we zien hoe (rood)bruin we het 
met anderen kunnen bakken. Want ook paars is geen 
doel op zichzelf. 
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